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 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีน
อนุบาล และศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูป้กครองของเดก็ปฐมวยัอายุ 2 – 3 ปีทีน่ าเดก็มา
ท ากจิกรรมที ่จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 200 คน 
โดยการเลอืกแบบเจาะจง   
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามปจัจยัและความตอ้งการใน      
 การเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 1.00 สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการแจกแจงแบบท ี(t – test for 
Independent Samples) 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 1. ผลการศกึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหก้บัเดก็ปฐมวยั 
พบวา่ 
   1.1 ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลโดยรวมและทกุดา้น อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 
        1.2 ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
    1.2.1 ดา้นสถานที ่ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง โรงอาหารสะอาดถกูหลกั
อนามยั มากเป็นอนัดบัแรก สว่นความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคอืเรือ่ง อากาศภายในถ่ายเทสะดวก 
   1.2.2 ดา้นบุคลากร ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง ครแูละครผููช้่วยมคีวามเอา
ใจใสเ่ดก็ และครมูปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเดก็ ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสภุาพ มากเป็นอนัดบัแรก สว่นความ
ตอ้งการอนัดบัสดุทา้ยคอืเรือ่ง มคีรชูาวต่างชาตทิีไ่มใ่ช่เจา้ของภาษาแต่สามารถใช้ภาษาองักฤษไดเ้ป็น
อย่างด ี
   1.2.3 ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง เน้น
การเรยีนรูผ้า่นการท ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการตามวยั มากเป็นอนัดบัแรก สว่นความตอ้งการ
อนัดบัสดุทา้ยคอืเรือ่ง การจดัใหม้เีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน 
   1.2.4 ดา้นบรกิาร ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง มกีารท าความสะอาดอุปกรณ์



ต่างๆทีเ่ดก็ๆ ใชอ้ย่างสม ่าเสมอ สว่นความตอ้งการอนัดบัสดุทา้ยคอืเรือ่ง การตดิแจง้รายการอาหารใน
แต่ละวนัใหผู้ป้กครองทราบ 
  2. ผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองใหแ้ก่
เดก็ปฐมวยั พบว่า 
   2.1 ปจัจยัดา้นรายได ้ผลจากการศกึษาพบวา่ผูป้กครองทีม่รีายไดต้่างกนัมคีวาม
ตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
ไมแ่ตกต่างกนั  แต่ผูป้กครองทีม่รีายไดต้่างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2.2 ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา พบวา่ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละต ่า
กวา่ และระดบัปรญิญาโทขึน้ไป มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยั ดา้นสถานที ่
ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และดา้นบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั 
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 The objectives of this research were to study parents’ needs and the factors 
affected in choosing the kindergarten for early childhood. 
 The research sample was 200 parents whose children joined in the activities at 10 
branches of Gymboree Play & Music.  

 The sample was selected by using purposive sampling. The instrument used in 
this research was a questionnaire entitled Factors and Needs in Choosing Kindergarten for 
Early Childhood Children created the researcher with the Index of consistency 1.00 level. 
 The data was analyzed using ANOVA and t – test for Independent Samples. 
 The results revealed as follows: 
 1. Parents’ needs in choosing kindergarten for early childhood children  
  1.1 Parents’ needs in choosing kindergarten in all aspects were at a high 
level.      
   1.2 Parents’ needs in choosing kindergarten in each aspect was as follows :
   1.2.1: Venue : The needs of hygiene canteen and healthy food were the 
most important, the least was the ventilation of the buildings. 
    1.2.2 : Personnel : The teachers and the teacher assistants’ 
attentiveness, politeness, a pleasant look and a good relationship with children were the most 
important needs. Non English native speakers who can speak English well was at least need. 
   1.2.3 : Curriculum : The most important need was learning through the 
activities appropriated to children development. After school classes was at least need. 
   1.2.4 Services : Cleaning the materials consistently was the most need 
and providing lunch menu was at least need.  

 2. The factors affected parents’ behavior in choosing kindergarten for early 
childhood children . 



      2.1 Income factor : There was no significantly difference in choosing the 
kindergarten for venue, personnel and curriculum aspects of the parents with significantly 
different income but for the services aspect , there was a significantly different at the .05 level. 
  2.2 Education factor : There was no statistically difference in choosing the 
kindergarten for venue, personnel, curriculum and services aspects of parents with Bachelor’s 
degree and lower, and Master’s degree higher.  
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 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
ภมิูหลงั 
  จากพระราชด ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทีท่รงพระราชทานใน
โอกาสปีเดก็สากล วนัที ่1 มกราคม 2522 ความว่า “ คงจะไมเ่ป็นการผดิแต่อยา่งใดทีข่า้พเจา้จะพดู
ว่า เดก็เป็นผูท้ีจ่ะรบัช่วงทุกสิง่ทุกอยา่งต่อจากผูใ้หญ่ รวมทัง้ภาระรบัผดิชอบในการธ ารงรกัษาความ
ผาสุขสงบของประชากรโลก ดงันัน้ เดก็ทุกคนจงึสมควรและจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหเ้ตบิโตขึน้เป็นคนที่มคีวามสามารถสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ พรอ้ม
ทัง้การฝึกหดัขดัเกลาความคดิจติใจใหป้ระณตี ใหม้ศีรทัธามัน่คงในคุณความด ีมคีวามประพฤติ
เรยีบรอ้ย สุจรติ และมปีญัญาฉลาดแจ่มใส มเีหตุและผล “ ตามพระราชด ารสัดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า 
“เดก็” เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่าและสามารถสรา้งความเจรญิใหแ้ก่เศรษฐกจิและสงัคมของชาติ
ในภายภาคหน้า (สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์. 2550ข: 1) การสรา้งคนคอืการสรา้งชาต ิซึง่การจะสรา้งคนให้
มคีุณภาพนัน้ตอ้งเริม่ตัง้แต่ปฐมวยั การจดัการการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วมทีม่คีุณภาพตัง้แต่วยัเดก็
จะเป็นรากฐานส าคญัของการเรยีนรูใ้นวยัทีโ่ตขึน้ โดยผูใ้หญ่ควรใหก้ารดแูลเอาใจใส่เดก็อยา่งจรงิจงั 
(สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์. 2550ก: 10) 
  การศกึษาเป็นสิง่จ าเป็นและส าคญัยิง่ต่อการพฒันามนุษยใ์หก้ลายเป็นทรพัยากร
มนุษยท์ีม่คีุณค่าและมปีระโยชน์ต่อสงัคม ในการพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่านัน้ 
สามารถท าไดต้ัง้แต่วยัเดก็ ซึง่วยัเดก็มอีตัราการเจรญิเตบิโตและการพฒันาในดา้นต่างๆอยูใ่น
ระดบัสงู (จฬุาภรณ์ ประจงพงศ์พนัธุ.์ 2546: 1) ไมว่่าจะเป็นพฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ 
ความคดิ และสตปิญัญา  
  จากทีร่ฐับาลเหน็ความส าคญัของปญัหาเดก็จงึก าหนดไวใ้นนโยบาย ดงัปรากฎใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (2540 – 2544) – ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
ก าหนดใหย้ดึ “คนเป็นศนูยก์ลำงกำรพฒันำประเทศ” ดงันัน้ยทุธศาสตรข์องชาตติามพรบ.
การศกึษาจงึมุง่พฒันาคุณภาพคนเป็นอนัดบัแรก เนื่องจาก “คน” เป็นเป้าหมายสุดทา้ยทีจ่ะไดร้บั
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา ขณะเดยีวกนัยงัเป็นผูข้บัเคลื่อนการพฒันาเพื่อไปสู่
เป้าประสงคท์ีต่อ้งการ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาคุณภาพคนในทุกมติอิยา่งสมดุล ทัง้
จติใจ รา่งกาย ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ  ถา้หากสงัคมและประเทศชาตติอ้งการทรพัยากร
มนุษย ์กค็วรพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดงันัน้การพฒันาคนจงึ
ควรเริม่ตน้ตัง้แต่ในครรภม์ารดาจนกระทัง่เกดิโดยใหเ้ดก็เตบิโตตามวยัอยา่งเหมาะสมและพรอ้มทีจ่ะ
เรยีนรู ้โดยเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ใหก้บัพ่อแมใ่นการดแูลและพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิทัง้
ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ฝึกใหเ้ดก็คดิวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุผล เป็น
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ระบบ รูจ้กั เขา้ใจและสามารถควบคุมตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม รูถ้งึความสามารถทีต่นมอียูแ่ละ
สามารถรว่มมอืกบัผูอ้ื่น ผ่านการเรยีนรูร้ว่มกนัจากประสบการณ์จรงิและมคีวามสุขจากการเรยีนรู ้
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2549: 47 – 52) 
  จากพระราชบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545) ไดต้ระหนกัถงึความจ าเป็นในการพฒันาคน การใหส้ทิธิ
และเสรภีาพแก่บุคคลในการเขา้รบัการศกึษา โดยเหน็ว่า “การศกึษา” หมายถงึ กระบวนการเรยีนรู้
เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสาน
ทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจาก
การจดัสรรสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกื้อหนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอด
ชวีติ (จฬุาภรณ์ ประจงพงศ์พนัธุ.์ 2546: 1; อา้งองิจาก พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ. 2542: 
10) ดงันัน้ในการจดัการศกึษาจงึควรมกีารปรบัปรงุคุณภาพทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางสงัคมในปจัจบุนัและอนาคตดว้ย นอกจากนี้จดุมุง่หมายในการจดัการศกึษาของไทย
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545: 2) ว่าตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชวีติและสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข โดยใหบุ้คคล ครอบครวั ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นๆ มสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ 2545: 5 – 6) โดยบุคลากรทุกฝา่ยจ าเป็นตอ้งเขา้มามบีทบาทในการมสี่วนรว่ม
ในความรบัผดิชอบ เพื่อรว่มกนัพฒันาการจดัการศกึษาและพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาทุกแห่งจะตอ้ง
ส่งเสรมิใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง และผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรูทุ้ก ๆดา้น ทัง้ดา้น
รา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและวชิาการ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน. 2544: 25)   
   นอกจากนี้ คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2551: 9) ระบุว่าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัมุง่เน้นใหเ้ดก็มพีฒันาการที่
เหมาะสมกบัวยั ตามความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
สงัคม และสตปิญัญา เมือ่เดก็จบการศกึษาระดบัปฐมวยั เดก็จะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนดไว ้(เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542ค: 16) ดงันัน้การจดัการศกึษาในระดบั
นี้จงึควรเป็นการจดัการศกึษาทีจ่ะเสรมิสรา้งพฒันาการและประสบการณ์ของเดก็ใหม้คีวามพรอ้มให้
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้สถานอบรมเลีย้งดเูดก็ระดบัก่อนประถมศกึษาต่างๆ เช่น สถานรบัเลีย้งเดก็ 
ศูนยเ์ดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หรอืโรงเรยีนอนุบาล จงึเป็นสถานทีท่ีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ี
โอกาสเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ นอกเหนือจากสิง่ทีไ่ดร้บัจากทีบ่า้น และส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ทางดา้น
รา่งกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และบุคลกิภาพไปพรอ้มๆกนัดว้ย 
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 ในอดตีทีผ่่านมา เรามกัละเลยไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาในเดก็ปฐมวยั
เท่าทีค่วร แต่ในระยะหลงัๆ นกัการศกึษาและนกัจติวทิยา รวมทัง้ผู้เชีย่วชาญในวงการต่างๆได้
เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ในวยัน้ีมากขึน้ ทัง้นี้เพราะจากการคน้ควา้
และวจิยัพบว่า การปลกูฝงัทศันคต ิค่านิยม และบุคลกิภาพ รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็จะ
ท าไดด้ทีีสุ่ดในช่วงนี้ซึง่เป็นวยัตน้ของชวีติ ดงัที ่เบนจามนิ บลมู (เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542: 1; 
อา้งองิจาก Spodek. 1971 : 15) กล่าวว่า 50% ของสตปิญัญาของมนุษยจ์ะเริม่พฒันาขึน้ในช่วง 4 
ปีแรกของชวีติ และอกี 30% จะพฒันาขึน้ในช่วงต่อๆไป ดงันัน้เราควรหนัมาพจิารณาถงึหลกัสตูร  
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดัการศกึษา รวมถงึรปูแบบระบบการศกึษาในระบบ นอกและบบ และตาม
อธัยาศยั ส าหรบัเดก็ในวยัน้ี 
   การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาจะตอ้งไดร้บั
ความรว่มมอืจากผูป้กครอง เพราะบา้นคอืสถานทีศ่กึษาแห่งแรกของเดก็ ซึง่มบีดิามารดาและบุคคล
ในครอบครวัเป็นครคูนแรก เดก็เรยีนรูแ้ละไดร้บัการอบรมเลีย้งดูมาแตกต่างกนับนพืน้ฐานความเชื่อ 
ความรูค้วามเขา้ใจของแต่ละครอบครวั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต.ิ 2549) จนกระทัง่เขา้สู่สถานศกึษาระดบัปฐมวยั ครอบครวัจงึมบีทบาททีส่ าคญัมากต่อ
พฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็  เมือ่ครมูารบัช่วงในการจดัการศกึษาอบรมเดก็ต่อจากบดิามารดา 
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรบัทราบและเรยีนรูท้ีจ่ะรูจ้กัเดก็จากขอ้มลูทีท่างบา้นแจง้ให้ทราบ และใหค้วาม
เคารพต่อความคดิเหน็ของผูป้กครอง (ธดิา พทิกัษ์สนิสุข. 2542: 79) นกัจติวทิยาและนกัการศกึษา
ต่างมคีวามเหน็ตรงกนัว่าครอบครวัเป็นสถาบนัทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อพฒันาการเดก็ (ขนิษฐา เปรม
พงษ์. 2550: 1)  ครอบครวัเป็นสถาบนัทีส่รา้งบุคลกิภาพพฤตกิรรมและสตปิญัญาในอนาคตของเดก็ 
อรีคิสนั (Erikson) เน้นความส าคญัของครอบครวัว่า ในระยะปฐมวยัเป็นระยะทีเ่ดก็จะพฒันา
คุณลกัษณะบุคลกิภาพทีส่ าคญัทางบวกหรอืทางลบ 3 ประการ คอื ความไวว้างใจหรอืไมไ่วว้างใจ 
ความเป็นของตนเองหรอืความไมม่ัน่ใจในตนเอง ความคดิรเิริม่หรอืความรูส้กึผดิ บุคลกิภาพของ
เดก็จะพฒันาไปในทางบวกหรอืลบนัน้ ขึน้อยูก่บัสมัพนัธภาพระหว่างบดิามารดากบัเดก็ ซึง่เป็น
บุคคลทีใ่กลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด ความรกัความผกูพนัระหว่างเดก็กบัผูป้กครอง เป็นสิง่ทีช่่วยผลกัดนั
ใหก้ารด าเนินชวีติในดา้นต่างๆรวมทัง้ดา้นการศกึษาประสบผลส าเรจ็ได้ ผลการวจิยัดา้นครอบครวั
ในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา พบว่าความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิระหว่าง ผูป้กครองและโรงเรยีน ท าใหเ้ดก็มี
พฒันาการทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ และสงัคม จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีผู่ป้กครองจะตอ้ง
ใหค้วามเอาใจใส่ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ สรา้งโอกาสการเรยีนรูแ้ก่เดก็ใหเ้หมาะสมกบัวยั (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน. 2544: 3) 
 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542ก: 14) กล่าวว่า การจดัการศกึษาปฐมวยั หมายถงึ การ
จดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่อีายตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 6 ปี การจดัการศกึษาดงักล่าวจะมลีกัษณะ
พเิศษทีแ่ตกต่างไปจากระดบัอื่นๆ ซึง่อาจจดัแตกต่างกนัไปหลายรปูแบบแลว้แต่จดุประสงคข์องการ
จดัการศกึษา ทัง้นี้เพราะเดก็ในวยัน้ีเป็นวยัทีส่ าคญัต่อการวางรากฐานบุคลภิาพและการพฒันาสมอง 
โรงเรยีนอนุบาล จงึไมไ่ดม้คีวามส าคญัแค่เพยีงเป็นทีท่ีเ่ดก็ไปใชเ้วลาในแต่ละวนัมากทีสุ่ดรองจาก
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บา้น (สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์. 2550ก: 4) แต่คอืโลกใบใหมท่ีเ่ดก็ตอ้งไปใชช้วีติอยูต่ามล าพงัโดยไมม่ี
ผูป้กครองอยูข่า้งๆ และทีส่ าคญัการศกึษาในระดบัอนุบาลหรอืปฐมวยัถอืเป็นรากฐานส าคญัของ
การศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ การทีเ่ดก็ไดเ้ริม่ต้นการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข จงึเป็นก้าวแรกทีส่ าคญัใน
การสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการศกึษาในอนาคต การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลให้ลกูจงึเป็นปญัหาทีพ่่อแม่
ควรใหค้วามส าคญั 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ไดว้่าการทีจ่ะพฒันาเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ที่
ดมีคีุณภาพไดน้ัน้ ผูป้กครองจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตระหนกัถงึการใหค้วามรูแ้ละการใหก้ารศกึษา
แก่เดก็เป็นส าคญั (จฬุาภรณ์ ประจงพงศพ์นัธุ.์ 2546: 1) และมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเลอืก
สถานศกึษาและเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่บุตรหลานของตน เพื่อน าไปสู่การพฒันาทางการศกึษาจาก
ระดบัอนุบาลต่อไปยงัระดบัประถมศกึษาและต่อไปในระดบัสงูขึน้ เพื่อใหเ้ดก็ในวนัน้ีเตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ทีส่ามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข สามารถเกือ้หนุนเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และพฒันาประเทศชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีน
อนุบาลของผูป้กครอง โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 – 3 ปี มาท ากจิกรรม
ทีจ่มิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play and Music) ซึง่ขณะน้ีผูว้จิยัอยูใ่นต าแหน่งครผููน้ า
กจิกรรม (Class Leader) ทีจ่มิโบรเีพลย ์แอนด ์มวิสคิ สาขา ป่ินเกลา้ และผูป้กครองมกัจะขอ
ค าแนะน าในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลอยูเ่สมอ ขอ้มลูทีไ่ดม้าจะท าใหท้ราบถงึเหตุผลของผูป้กครอง
ในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน หรอืสถาบนัการศกึษาสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการประกอบการตดัสนิใจเพื่อพฒันาโรงเรยีน หรอืสถาบนัการศกึษาต่อไป 
  
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  ในการวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายดงันี้ 
  1. เพื่อศกึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล 
  2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองใหเ้ดก็ปฐมวยั 
  
ควำมส ำคญัของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล 
และใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
  
ขอบเขตกำรวิจยั 
 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัมาท ากจิกรรมที ่จมิ
โบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 4,200 คน 
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 กลุ่มตวัอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 – 3 ปีมา
ท ากจิกรรมที ่จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 200 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง จ าแนกตามระดบัปจัจยัของผูป้กครอง 
 

ตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 1. ตวัแปรอสิระ ปจัจยัเกีย่วกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีม่อีาย ุ2 – 3 ปี ไดแ้ก่ 
  1.1 รายไดต่้อเดอืนของผูป้กครอง 
      1.2 ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 
 2. ตวัแปรตาม ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
   1. เดก็ปฐมวยั   หมายถงึ   เดก็ทีม่อีาย ุ2 – 3 ปี ทีผู่ป้กครองพามารว่มกจิกรรมทีจ่มิ
โบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music)  
 2. โรงเรยีนอนุบาล   หมายถงึ   สถานศกึษาทีใ่หค้วามรูแ้ละพฒันาทัง้ทาง รา่งกาย 
อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา โดยรบัเดก็ทีม่อีาย ุตัง้แต่ 3 – 6 ปี  และไดร้บัการรบัรองจา
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 3. ผูป้กครอง  หมายถงึ   บดิา มารดา ผูซ้ึง่ดแูล อบรม สัง่สอน อุปการะ และ
รบัผดิชอบในตวัเดก็อายุ 2 – 3 ปี ทีร่ว่มกจิกรรมกบัจมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & 
Music) และมคีวามตอ้งการใหเ้ดก็ในปกครองเขา้ศกึษาในโรงเรยีนอนุบาล 
 4. การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครอง   หมายถงึ   ความตอ้งการในการตดัสนิใจ
เลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหก้บับุตรทีอ่ยู่ในความปกครอง โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
      4.1 ดา้นสถานที ่ 
         4.2 ดา้นบุคลากร  
         4.3 ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  
         4.4 ดา้นการบรกิาร 

 5. ปจัจยัเกี่ยวกบัผูป้กครอง   หมายถงึ   ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้กครอง ไดแ้ก่ 
     5.1 รายไดต่้อเดอืนของผูป้กครองแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

   5.1.1 ต ่ากว่า 40,000 บาท 
   5.1.2 ตัง้แต่ 40,001 – 60,000 บาท 
    5.1.3 ตัง้แต่ 60,001 – 80,000 บาท 
    5.1.4 ตัง้แต่ 80,001 – 100,000 บาท 
    5.1.5 ตัง้แต่ 100,001 บาท ขึน้ไป 
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   5.2 ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง   หมายถงึ   วุฒกิารศกึษาสงูสุดของผูป้กครอง 
แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  
    5.2.1 ปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า 
    5.2.2 ปรญิญาโทขึน้ไป  
 
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ซึง่งานวจิยัน้ี ผูว้จิยัศกึษาถงึการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัใน
เครอืจมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ โดยแบ่งเป็นรายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร ดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน และดา้นบรกิาร 
 
สมมติฐำนในกำรวิจยั 
  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีม่ปีจัจยัทางดา้นรายได ้และการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลทีแ่ตกต่างกนัรายดา้น ดงันี้ 
 1. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานที่
แตกต่างกนั 
 2. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บุคลากรแตกต่างกนั 
 3. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนแตกต่างกนั 
 4. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร
แตกต่างกนั 

ปจัจยัเกีย่วกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
ทีม่อีาย ุ2 – 3 ปี ไดแ้ก่ 

     1.1 รายไดต่้อเดอืนของผูป้กครอง 
     1.2 ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 
 

ความตอ้งการในการเลอืก 
โรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็

ปฐมวยั ม ี4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นสถานที ่
2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอน 
4. ดา้นการบรกิาร 
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  5. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
สถานทีแ่ตกต่างกนั 
  6. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บุคลากรแตกต่างกนั 
  7. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนแตกต่างกนั 
  8. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บรกิารแตกต่างกนั 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

 ในบทน้ีผูว้จิยัท ำกำรคน้ควำ้เอกำสำร และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบั ”กำรเลอืก
โรงเรยีนอนุบำลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั” ดงันี้ 

 1. เอกสำรทีเ่กีย่วรขอ้งกบักำรศกึษำปฐมวยั 
       1.1 ควำมหมำยของเดก็ปฐมวยั 

  1.2 ควำมหมำยของกำรศกึษำปฐมวยั 
  1.3 แนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 

       1.4 หลกักำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 
       1.5 องคป์ระกอบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 
       1.6 รปูแบบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 
       1.7 ประวตักิำรศกึษำปฐมวยั 

   1.7.1 ประวตักิำรศกึษำปฐมวยัในต่ำงประเทศ 
             1.7.2 ประวตักิำรศกึษำปฐมวยัในประเทศไทย 

  1.8 พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 กบักำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 
        1.8.1 แนวกำรจดักำรศกึษำ 
        1.8.2 รปูแบบระบบกำรศกึษำ 
      1.8.3 ระบบกำรศกึษำ 
       1.8.4 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัและกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

   1.8.5 ลกัษณะผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์ 
 1.9 กำรจดักำรสถำนศกึษำปฐมวยั 

       1.10 กำรจดัสภำพแวดลอ้มส ำหรบัเดก็ปฐมวยั 
    1.11 หลกักำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำล  

 2. เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง 
       2.1 ควำมหมำยของผูป้กครอง 
       2.2 บทบำทของผูป้กครองในกำรเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั  
       2.3 กำรมสี่วนรว่มของผูป้กครองกบักำรศกึษำปฐมวยั 
       2.4 ควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง 

 3. งำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมกำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลของผูป้กครอง 
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1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาปฐมวยั    
 ในส่วนน้ี ผูว้จิยัคน้ควำ้เอกสำร งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำปฐมวยั ดงัหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของเดก็ปฐมวยั 

       มผีูก้ล่ำวถงึควำมหมำยของเดก็ปฐมวยัไว ้ดงันี้ 
     พชัร ีสวนแกว้ (2536 : 2) กล่ำวว่ำ เดก็ปฐมวยัหมำยถงึ เดก็ทีม่อีำยตุัง้แต่ 
ประมำณ 1 1/2 ปี หรอื 2 ปี ถงึ 6 ปี ซึง่มธีรรมชำตแิละลกัษณะเฉพำะในแต่ละช่วงอำยุ 
     เยำวพำ เดชะคุปต์ (2542ก : 12) กล่ำวว่ำ เดก็ปฐมวยัหมำยถงึเดก็ทีม่อีำยตุัง้แต่ 
ปฏสินธจินถงึ 6 ปี ทัง้ในระบบและนอกระบบกำรศกึษำ ซึง่พฒันำกำรดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ สงัคม 
และสตปิญัญำก ำลงัพฒันำอยำ่งเตม็ที ่
      ศูนยก์ำรศกึษำนอกโรงเรยีนภำคเหนือ (2551) กล่ำวว่ำเดก็ปฐมวยั หมำยถงึ เดก็
ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอำย ุ5 ปี เป็นช่วงเวลำทีส่ ำคญัมำกส ำหรบัชวีติเดก็ เพรำะเป็นระยะเวลำทีร่ำ่งกำย 
อำรมณ์ จติใจและสมอง ก ำลงัเจรญิเตบิโตอยำ่งรวดเรว็  
       ลคันำ ปญัโญ (2550 : 2) กล่ำวว่ำ เดก็ปฐมวยั  หมำยถงึ  เดก็แรกเกดิถงึอำยตุ ่ำ
กว่ำ 6 ปี  เป็นช่วงอำยุทีส่ ำคญัทีสุ่ดของชวีติมนุษยเ์พรำะนอกจำกรำ่งกำยจะเจรญิเตบิโต รวดเรว็แลว้
สมองจะเจรญิเตบิโตอย่ำงรวดเรว็มำกเช่นกนั   
      จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้สรุปไดว้่ำเดก็ปฐมวยัหมำยถงึเดก็ทีม่อีำยตุัง้แต่แรกเกดิ – 6 ปี 
และมพีฒันำกำรในดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคมและสตปิญัญำ และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆรอบตวั 
 
 1.2 ความหมายของการศึกษาปฐมวยั  
      มผีูก้ล่ำวควำมหมำยของกำรศกึษำปฐมวยัเอำไว้หลำยประกำร ดงัต่อไปนี้ 
     กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2551 : 8) กำรศกึษำปฐมวยั เป็นกำรจดักำรศกึษำทีมุ่ง่สนองตอบควำม
ตอ้งกำรของเดก็ในฐำนะบุคคล  สนองตอบควำมตอ้งกำรของสงัคมในฐำนะบรกิำรชุมชน ลกัษณะของ
กำรจดักำรศกึษำจงึม ี2 มติริว่มกนัระหว่ำงกำรดแูล และกำรศกึษำ ซึง่จ ำแนกเป็นกำรใหก้ำรศกึษำแก่
เดก็ และกำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครอง 
      1. มติกิำรดแูล หมำยถงึ กำรใหก้ำรดแูลแก่เดก็เกีย่วกบัสุขวทิยำ โภชนำกำร ควำม
ปลอดภยั สุขภำพ กำรพกัผ่อน กำรนอน และกำรออกก ำลงักำยของเดก็ ซึง่กำรดแูลนี้ไดก้ ำหนดเป็น
ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั ทีบ่อกเวลำนอน เวลำอำหำร และเวลำท ำกจิกรรมของเดก็ ซึง่แสดงใหเ้หน็
หน้ำทีข่องครใูนกำรดแูลแก่เดก็ 
      2. มติกิำรศกึษำ หมำยถงึ กำรใหค้วำมรูแ้ละประสบกำรณ์แก่เดก็ เพื่อเปลีย่น
พฤตกิรรมและเจตคตขิองเดก็ไปสู่กำรเรยีนรูใ้นสิง่ทีด่แีละถูกตอ้ง จ ำแนกเป็น 2 ดำ้น คอื กำรให้
กำรศกึษำแก่เดก็และกำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครอง ทัง้นี้เพรำะกำรศกึษำทีใ่หแ้ก่เดก็ปฐมวยัไม่
สำมำรถแยกออกมำจำกบำ้น เนื่องจำกพฒันำกำรและกำรสรำ้งเสรมิเดก็เพื่อกำรเจรญิเตบิโตมกีำร
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เรยีนรูท้ีด่พีฒันำกำรทีส่มบูรณ์นัน้ ตอ้งสำนต่อกนัระหว่ำงบำ้นและโรงเรยีน ถำ้ผูป้กครองมคีวำมเขำ้ใจ
เดก็ รูจ้กัพฒันำกำรเดก็ เลีย้งดเูดก็ทีถู่กตอ้งและเขำ้ใจโรงเรยีน จะท ำใหก้ำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 
      กำรใหก้ำรศกึษำแก่เดก็ หมำยถงึ กำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นประสบกำรณ์กำร
เรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ เพื่อ “ กำรรูห้นงัสอื” ซึง่กำรรูห้นงัสอืของเดก็ปฐมวยั หมำยถงึควำมเขำ้ใจตนเอง 
สงัคม สิง่แวดลอ้มและโลกรอบตวั กำรจดักำรศกึษำนี้จะจดัควบคู่กนัไปกบักำรส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็
ใหเ้ตม็ศกัยภำพ ดงันัน้กำรใหก้ำรศกึษำแก่เดก็จงึไมอ่ยู่ทีใ่หค้วำมรูห้ลกักำรทำงวชิำกำร หรอืใหเ้ดก็ท ำ
กจิกรรมตำมวยัอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่กำรใหก้ำรศกึษำแก่เดก็จะมุง่สรำ้งเดก็ใหเ้กดิกำรเรยีนรู ้และ
สรำ้งเสรมิพฒันำกำรตนเองตำมช่วงอำยขุองเดก็ ควำมตอ้งกำรของเดก็และสรำ้งใหเ้ดก็กำ้วหน้ำสู่
อนำคตเพื่อกำรเป็นผูใ้หญ่อยำ่งมคีุณภำพ 
      กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2551 : 9 ; อำ้งองิจำก Essa. 1996 : 89) กล่ำวว่ำกำรให้
กำรศกึษำแก่ผูป้กครอง โดยพนัธกจิของกำรศกึษำปฐมวยัส่วนหนึ่งมุ่งเน้นใหผู้ป้กครองมคีวำมเขำ้ใจ
พฒันำกำรเดก็และงำนของโรงเรยีน กำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครองจงึเป็นเป้ำหมำยส ำคญัของ
กำรศกึษำปฐมวยัอย่ำงหนึ่งดว้ย โดยจดุประสงคแ์ลว้กำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครอง มุง่เพื่อเสรมิสรำ้ง
ควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงผูป้กครองกบัเดก็ ปรบัปรงุสมรรถนะของกำรเป็นผูป้กครองใหเ้ป็นผูป้กครอง
ทีถู่กตอ้ง ดว้ยกำรเสรมิทกัษะของกำรเป็นผูป้กครอง  วธิกีำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครองมี 
      1. กำรใหค้วำมรูโ้ดยตรง เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม หรอืกำรประชุม 
      2. กำรใหค้วำมรูท้ำงออ้ม 
      3. กำรเสรมิสรำ้งกำรมสี่วนรว่มของผูป้กครองกบัโรงเรยีน 
           เยำวพำ เดชะคุปต ์(2542ก : 14) กล่ำวว่ำ กำรศกึษำปฐมวยั หมำยถงึ กำรจดักำร
ศกึษำส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 5 ปี ซึง่กำรจดักำรศกึษำดงักล่ำวจะมลีกัษณะพเิศษที่
แตกต่ำงไปจำกระดบัอื่นๆ ทัง้นี้เพรำะเดก็ในวยัน้ีเป็นวยัทีส่ ำคญัต่อกำรวำงรำกฐำนบุคลกิภำพและกำร
พฒันำสมอง กำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ในวยันี้มชีื่อเรยีกต่ำงกนัไปหลำยชื่อ ซึง่แต่ละโปรแกรมมี
วธิกีำรและลกัษณะในกำรจดักจิกรรมซึง่มจีดุมุง่หมำยทีจ่ะช่วยพฒันำเดก็ในรปูแบบต่ำงๆกนั กำร
จดักำรศกึษำปฐมวยัควรมสี่วนช่วยใหเ้ดก็เกดิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูอ้ยำ่งเตม็ที ่ 
     เยำวพำ เดชะคุปต ์(2542ก : 14 ; อำ้งองิจำก Massoglia. 1977 : 3 – 4) กล่ำวถงึแนวคดิในกำร
จดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ในวยัน้ีทุกรปูแบบควรมสี่วนส ำคญัดงัทีม่ำสโซเกลยี  กล่ำวไวด้งันี้ 
       1. เป็นกำรส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ทุกดำ้น นบัตัง้แต่แรกเกดิจนเริม่เขำ้เรยีนในระบบ
โรงเรยีน    
      2. วำงพืน้ฐำนทำงสุขภำพอนำมยัใหก้บัเดก็ตัง้แต่ตน้ รวมทัง้เดก็ทีม่ขีอ้บกพรอ่ง
ต่ำงๆ 
      3. สิง่แวดลอ้มทำงบำ้นควรมสี่วนช่วยใหเ้ดก็เจรญิเตบิโต และพฒันำในทุกๆดำ้น 
      4. พ่อแมค่วรเป็นครคูนแรกทีม่คีวำมส ำคญัต่อลกู 
      5. อทิธพิจำกทำงบำ้นควรมผีลต่อกระบวนกำรในกำรพฒันำเดก็ 
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      ในอดตีทีผ่่ำนมำ เรำมกัละเลยไมไ่ดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรจดักำรศกึษำในเดก็วยันี้
เท่ำทีค่วร แต่ในระยะหลงัๆ นกักำรศกึษำและนกัจติวทิยำ รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชำญในวงกำรต่ำงๆ ได้
เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ในวยัน้ีมำกขึน้ ทัง้นี้เพรำะจำกกำรคน้ควำ้และ
วจิยัพบว่ำ กำรปลกูฝงัทศันคต ิค่ำนิยม และบุคลกิภำพ รวมทัง้กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้หก้บัเดก็จะท ำ
ไดด้ทีีสุ่ดในช่วงนี้ซึง่เป็นวยัตน้ของชวีติ  
      สรปุไดว้่ำ กำรศกึษำปฐมวยัจงึเป็นกำรศกึษำทีค่รอบคลุมกำรดแูล และกำรศกึษำที่
จดัใหก้บัเดก็ โดยทีผู่ป้กครองควรมสี่วนรว่ม ใหค้วำมร่วมมอื และเขำ้ใจเดก็เช่นกนั 
 
1.3 แนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      ส ำหรบัแนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั มผีูก้ล่ำวเอำไวด้งันี้ 
      จฬุำภรณ์ ประจงพงศพ์นัธ ์(2546 : 11) กล่ำวว่ำ กำรจดักำรศกึษำปฐมวยั เป็นกำร
จดักำรศกึษำเพื่อเดก็ก่อนวยัเรยีนอำย ุ3-6 ปี  โดยเป็นกำรจดักำรศกึษำในลกัษณะของกำรฝึกอบรม 
เลีย้งด ูและใหก้ำรศกึษำแก่เดก็ในทุกดำ้น ตำมวยัและตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเป็น
กำรศกึษำในขัน้ตน้ แลว้ยงัเป็นกำรศกึษำทีป่ลกูฝงัในเรื่องของค่ำนิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและ
วฒันธรรมต่ำงๆ เบือ้งตน้ใหแ้ก่เดก็ กำรศกึษำแนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั จะช่วยใหแ้นวทำงใน
กำรจดักำรศกึษำทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 
      หลกัสตูรกำรศกึปฐมวยั พุทธศกัรำช 2546 กล่ำวถงึ แนวคดิกำรจดักำรศกึษำ
ปฐมวยัเอำไว ้ดงัต่อไปนี้ (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน. 2548 : 3) 
      1. แนวคดิเกีย่วกบัพฒันำกำรเดก็ พฒันำกำรของมนุษยเ์ป็นกำรเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในตวัมนุษย ์เริม่ตัง้แต่ปฏสินธต่ิอเนื่องไปจนตลอดชวีติ ซึง่ครอบคลุมกำรเปลีย่นแปลงในเชงิ
ปรมิำณและเชงิคุณภำพ พฒันำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญำ จะมี
ควำมสมัพนัธแ์ละพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเป็นล ำดบัขัน้ตอนไปพรอ้มกนัทุกดำ้น เดก็แต่ละคนจะเตบิโต
และมลีกัษณะพฒันำกำรแตกต่ำงกนัไปตำมวยั โดยทีพ่ฒันำกำรเดก็ปฐมวยับ่งบอกถงึกำร
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวัเดก็อยำ่งต่อเนื่องในแต่ละวยั เริม่ตัง้แต่ปฏสินธจินถงึอำยุ 5 ปี 
      พฒันำกำรแต่ละดำ้นมทีฤษฎเีฉพำะอธบิำยไวแ้ละสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรพฒันำเดก็ 
อำท ิทฤษฎพีฒันำกำรทำงร่ำงกำยทีอ่ธบิำยกำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำรของเดก็ว่ำมลีกัษณะ
ต่อเนื่องเป็นล ำดบัขัน้ เดก็จะพฒันำถงึขัน้ใดจะตอ้งเกดิวุฒภิำวะของควำมสำมำรถขัน้นัน้ก่อน หรอื
ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปิญัญำทีอ่ธบิำยว่ำ เดก็เกดิมำพรอ้มวุฒภิำวะซึง่จะพฒันำขึน้ตำมอำย ุ
ประสบกำรณ์ ค่ำนิยมทำงสงัคม และสิง่แวดลอ้ม หรอืทฤษฎพีฒันำกำรทำงบุคลกิภำพทีอ่ธบิำยว่ำ 
เดก็จะพฒันำไดด้ถีำ้ในแต่ละช่วงอำยเุดก็ไดร้บักำรตอบสนองในสิง่ทตีนพอใจ ไดร้บัควำมรกั ควำม
อบอุ่นอยำ่งเพยีงพอจำกผูใ้กลช้ดิ มโีอกำสช่วยเหลอืตนเอง ท ำงำนทีเ่หมำะสมกบัวยั และมอีสิระทีจ่ะ
เรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นอยำกรูร้อบๆตนเอง 
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      ดงันัน้ แนวคดิเกีย่วกบัพฒันำกำรเดก็ จงึเป็นเสมอืนหน่ึงแนวทำงใหผู้ส้อนหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไดเ้ขำ้ใจเดก็ สำมำรถอบรมเลีย้งดแูละจดัประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัวยั และควำมแตกต่ำง
ของแต่ละบุคคล ในอนัทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็พฒันำจนบรรลุตำมเป้ำหมำยทีต่อ้งกำรไดช้ดัเจนขึน้ 
      2. แนวคดิเกีย่วกบักำรเรยีนรู ้กำรเรยีนรูข้องมนุษยเ์รำมผีลสบืเนื่องมำจำก
ประสบกำรณ์ต่ำงๆทีไ่ดร้บั กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเกดิขึน้จำกกระบวนกำรทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บั
บุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบตวั โดยเดก็จะตอ้งเป็นผูก้ระท ำใหเ้กดิขึน้ดว้ยตนเองและกำรเรยีนรูจ้ะ
เป็นไปไดด้ ีถำ้เดก็ไดใ้ชป้ระสำทสมัผสัทัง้หำ้ ไดเ้คลื่อนไหว มโีอกำสคดิรเิริม่ตำมควำมตอ้งกำรและ
ควำมสนใจของตนเอง รวมทัง้อยูใ่นบรรยำกำศทีเ่ป็นอสิระ อบอุ่น และปลอดภยั ดงันัน้กำรจดั
สภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องเดก็ และเนื่องจำก
กำรเรยีนรูน้ัน้เป็นพืน้ฐำนของพฒันำกำรในระดบัทีสู่งขึน้ ทัง้คนเรำเรยีนรูม้ำตัง้แต่เกดิตำมธรรมชำติ
ก่อนทีจ่ะเขำ้สถำนศกึษำ กำรจดัท ำหลกัสตูรจงึยดึแนวคดิทีจ่ะใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู้จำกประกำรณ์จรงิดว้ย
ตวัเดก็เอง ในสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นอสิระ เอือ้ต่อกำรเรยีนรู ้และจดักจิกรรมใหเ้หมำะสมกบัระดบั
พฒันำกำรของเดก็แต่ละคน 
      3. แนวคดิเกีย่วกบักำรเล่นของเดก็ กำรเล่นถอืเป็นกจิกรรมทีส่ ำคญัในชวีติเดก็ทุก
คน เดก็จะรูส้กึสนุกสนำน เพลดิเพลนิ ไดส้งัเกต มโีอกำสท ำกำรทดลอง สรำ้งสรรค ์คดิแกป้ญัหำ และ
คน้พบดว้ยตนเอง กำรเล่นจะมอีทิธพิลและมผีลดต่ีอกำรเจรญิเตบิโต ช่วยพฒันำรำ่งกำย อำรมณ์ 
จติใจ สงัคม และสตปิญัญำ จำกกำรเล่นเดก็มโีอกำสเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆของรำ่งกำย ไดใ้ชป้ระสำม
สมัผสัและกำรรบัรู ้ผ่อนคลำยอำรมณ์ และแสดงออกถงึตนเอง เรยีนรูค้วำมรูส้กึของผูอ้ื่น กำรเล่นจงึ
เป็นทำงทีเ่ดก็จะสรำ้งประสบกำรณ์เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม เรยีนรูค้วำมเป็นอยูข่องผูอ้ื่น สรำ้งควำมสมัพนัธ์
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น กบัธรรมชำตริอบตวั ดงันัน้ หลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยัฉบบันี้จงึถอื “กำรเล่น” อยำ่งมี
จดุมุง่หมำย เป็นหวัใจส ำคญัของกำรจดัประสบกำรณ์ใหก้บัเดก็ 
      4. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมและสงัคม บรบิททำงสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ดก็อำศยั
อยูห่รอืแวดลอ้มตวัเดก็ ท ำใหเ้ดก็แต่ละคนแตกต่ำงกนัออกไป หลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยัฉบบันี้ถอืว่ำ
ผูส้อนจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจและยอมรบัว่ำวฒันธรรมและสงัคมทีแ่วดลอ้มตวัเดก็มอีทิธพิลต่อกำรเรยีนรู ้
กำรพฒันำศกัยภำพ และพฒันำกำรของเดก็แต่ละคน ผูส้อนควรตอ้งเรยีนรู้บรบิททำงสงัคมและ
วฒันธรรมของเดก็ทีต่นรบัผดิชอบ เพื่อช่วยใหเ้ดก็พฒันำ เกดิกำรเรยีนรู ้และอยูใ่นกลุ่มคนทีม่ำจำก
พืน้ฐำนเหมอืนหรอืต่ำงจำกตนไดอ้ยำ่งรำบรืน่ มคีวำมสุข 
     สรปุไดว้่ำ กำรน ำแนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 4 ส่วน คอื พฒันำกำรเดก็ กำรเรยีนรู ้กำรเล่น 
วฒันธรรมและสงัคมมำใช ้จงึเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำร และครทูีจ่ะตอ้งศกึษำใหเ้ขำ้ใจถ่องแท ้และ
พจิำรณำ ปรบัปรงุ เพื่อทีจ่ะพฒันำเดก็ใหส้มบูรณ์  
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1.4 หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       หลกักำรจดักำรศกึษำปฐมวยั เป็นส่วนทีส่ ำคญัส่วนหนึ่งทีผู่ป้กครองควรพจิำรณำ
ในกำรเลอืกสถำนศกึษำปฐมวยัใหก้บับุตรหลำน 
       คู่มอืหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พุทธศกัรำช 2546 (ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน. 2551 : 5) อธบิำยหลกักำรจดักำรศกึษำปฐมวยั เอำไวด้งันี้ 
     1. กำรสรำ้งหลกัสตูรทีเ่หมำะสม กำรพฒันำหลกัสตูรพจิำรณำจำกควำมตอ้งกำรและ
ควำมสำมำรถ ตลอดจนวยั ประสบกำรณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรทีมุ่ง่เ น้นตัวเด็กเป็นส ำคัญ
และมุ่งพัฒนำเด็กทุกดำ้น แบบองคร์วมทัง้ดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และ สตปิญัญำ บน
พืน้ฐำนของกำรใหค้วำมส ำคญักบัประสบกำรณ์เดมิทีเ่ดก็มอียู ่และกำรสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ใหม่ทีม่ ี
ควำมหมำยกบัตวัเดก็ เป็นหลกัสูตรทีใ่หโ้อกำสเดก็ทัง้เดก็ปกต ิเดก็ดอ้ยโอกำส และเดก็พเิศษได้
พฒันำตำมศกัยภำพ รวมทัง้ยอมรบัในวฒันธรรมและชวีติควำมเป็นอยูข่องเดก็ ตลอดจนพฒันำเดก็ให้
รูส้กึเป็นสุขในปจัจุบนั มใิช่เพยีงเพื่อเตรยีมเดก็ส ำหรบัอนำคตขำ้งหน้ำเท่ำนัน้ 
     2. กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อกำรเรยีนรูข้องเดก็ สภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูค้วรอยู่
ในสภำพทีส่นองควำมตอ้งกำรและควำมสนใจของเดก็ ทัง้ภำยในและภำยนอก บำ้นหรอืหอ้งเรยีน
(ส ำหรบัเดก็ในสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั) พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็จ ำเป็นตอ้งจดัสภำพแวดลอ้มใหเ้ดก็ได้
อยูใ่นทีท่ีส่ะอำด ปลอดภยั อำกำศถ่ำยเท ผ่อนคลำยไม่เครยีด มโีอกำสออกก ำลงักำยและพกัผ่อน  มี
สื่อวสัดุอุปกรณ์ มขีองเล่นทีห่ลำกหลำย เหมำะสมกบัวยั ใหเ้ดก็มโีอกำสไดเ้ลอืกเล่น เรยีนรูเ้กี่ยวกบั
ตนเองและโลกทีเ่ดก็อยู ่รวมทัง้พฒันำกำรอยูร่ว่มกบัคนอื่นในสงัคม ดงันัน้สภำพแวดลอ้มทัง้ภำยใน
และภำยนอกบำ้นหรอืหอ้งเรยีนจงึเป็นเสมอืนสงัคมยอ่ยหนึ่งทีม่คีุณค่ำส ำหรบัเดก็แต่ละคนจะเรยีนรูแ้ละ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำบุคคลในสงัคมเหน็ควำมส ำคญัของ กำรอบรมเลีย้งดแูละใหก้ำรศกึษำกบัเดก็ปฐมวยั   
     3. กำรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเดก็ พ่อแม่หรอืผูเ้ลีย้งดเูดก็ มี
ควำมส ำคญัต่อกำรจดักจิกรรมพฒันำเดก็อยำ่งมำก พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็ตอ้งเปลีย่นบทบำทจำกผู้
บอกควำมรูห้รอืสัง่ใหเ้ดก็ท ำมำเป็นผูอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัสภำพแวดลอ้ม ประสบกำรณ์ และ
กจิกรรมส่งเสรมิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเดก็ ตำมควำมตอ้งกำรของเดก็โดยทีพ่่อแมห่รอื ผูเ้ลีย้งดู
เดก็และเดก็มสี่วนทีจ่ะรเิริม่ทัง้ 2 ฝำ่ย ทัง้น้ีพ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็จะเป็นผูส้นบัสนุน ชีแ้นะ และเรยีนรู้
รว่มกบัเดก็ ส่วนเดก็เป็นผูล้งมอืกระท ำ เรยีนรู ้และคน้พบดว้ยตนเอง ดงันัน้ พ่อแม่หรอืผูเ้ลีย้งดเูดก็
จะตอ้งยอมรบั เหน็คุณค่ำ รูจ้กัและเขำ้ใจธรรมชำตขิองเดก็แต่ละคนทีต่นเองดแูลรบัผดิชอบก่อน เพื่อ
จะไดว้ำงแผนกำรจดัสภำพแวดลอ้มและกำรจดักจิกรรมทีจ่ะส่งเสรมิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเดก็
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกนี้พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็ควรรูจ้กัพฒันำตนเองในกำรแสวงหำควำมรู้
เกีย่วกบักำรอบรมเลีย้งดเูดก็อยำ่งถูกวธิแีละปรบัปรงุกำรใชเ้ทคนิคกำรจดักจิกรรมต่ำงๆใหเ้หมำะกบั
เดก็ในแต่ละช่วงวยั 
         4. กำรบูรณำกำรกำรเรยีนรู ้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนหรอืกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้นระดบั
ปฐมวยัยดึหลกักำรบูรณำกำรทีว่่ำ “หนึ่งแนวคดิเดก็สำมำรถเรยีนรูไ้ดห้ลำยกจิกรรม หนึ่งกจิกรรมเดก็
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สำมำรถเรยีนรูไ้ดห้ลำยทกัษะ และหลำยประสบกำรณ์ส ำคญั” กำรเรยีนรูข้องเดก็เกดิขึน้จำกควำม
สนใจและโอกำสในกำรลงมอืกระท ำจรงิในวถิชีวีติประจ ำวนั ดงันัน้จงึเป็นหน้ำทีข่องพ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดู
เดก็จะตอ้งวำงแผนกำรจดัประสบกำรณ์ในแต่ละวนัใหเ้ดก็เรยีนรูผ้่ำนกำรเล่นทีห่ลำกหลำยกจิกรรม    
หลำกหลำยทกัษะ หลำกหลำยประสบกำรณ์ส ำคญัอย่ำงเหมำะสมกบัวยัและพฒันำกำร เพื่อใหบ้รรลุ
จดุหมำยของหลกัสตูรแกนกลำงทีก่ ำหนดไว้ 
      5. กำรประเมนิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเดก็ กำรประเมนิเดก็ระดบัปฐมวยัยดึวธิกีำร
สงัเกตเป็นส่วนใหญ่ พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็จะตอ้งสงัเกตและประเมนิทัง้กำรอบรมเลีย้งดขูองตน และ
พฒันำกำรกำรเรยีนรูข้องเดก็ว่ำเป็นไปตำมจดุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีว่ำงไวห้รอืไม ่ผลทีไ่ดจ้ำกกำร
สงัเกตพฒันำกำรเดก็ จำกขอ้มลูเชงิบรรยำย จำกกำรรวบรวมผลงำนของเดก็ จำกพฤตกิรรมกำร
แสดงออกในสภำพทีเ่ป็นจรงิ จำกขอ้มลูครอบครวัของเดก็ ตลอดจนกำรทีเ่ดก็ประเมนิตนเองหรอื
ผลงำน สำมำรถบอกไดว้่ำเดก็เกดิกำรเรยีนรูแ้ละมคีวำมกำ้วหน้ำเพยีงใด ขอ้มลูจำกกำรประเมนิ
พฒันำกำรจะช่วยพ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็ในกำรวำงแผนกำรจดักจิกรรม ชีใ้หเ้หน็ควำมตอ้งกำรพเิศษ
ของเดก็แต่ละคน ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรสื่อสำรกบัพ่อแม ่ผูป้กครองเดก็ และขณะเดยีวกนัยงัใชใ้นกำร
ประเมนิประสทิธภิำพและคุณภำพกำรจดักำรศกึษำใหก้บัเดก็ในวยัน้ีไดอ้กีดว้ย 
      6. ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงครอบครวักบัผูเ้ลีย้งดเูดก็ เดก็แต่ละคนมคีวำมแตกต่ำงกนั ทัง้นี้
เนื่องจำกสภำพแวดลอ้มทีเ่ดก็เจรญิเตบิโตขึน้มำ พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูดก็จะตอ้งมกีำรแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ท ำควำมเขำ้ใจพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเดก็ ตอ้งยอมรบัและรว่มมอืกนัรบัผดิชอบ หรอืถอืเป็น
หุน้ส่วนทีจ่ะตอ้งช่วยกนัพฒันำเดก็ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีต่้องกำรรว่มกนั ดงันัน้ผูเ้ลีย้งดเูดก็จงึมใิช่จะ
แลกเปลีย่นควำมรูก้บัพ่อแม่ผูป้กครองดว้ยกนัเกี่ยวกบักำรพฒันำเดก็เท่ำนัน้ แต่จะต้องให้พ่อแม่  
ผูป้กครอง มสี่วนรว่มในกำรพฒันำดว้ย ทัง้นี้มไิดห้มำยควำมใหพ้่อแมผู่ป้กครองเป็นผูก้ ำหนดเน้ือหำ
หลกัสตูรตำมควำมตอ้งกำร โดยไมค่ ำนึงถงึหลกักำรจดัทีเ่หมำะสมกบัวยัเด็ก 
      จำกแนวคดิและหลกักำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีส่ ำคญัเกีย่วกบัพฒันำกำรของเดก็ทีม่ ี
ควำมสมัพนัธแ์ละพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเป็นขัน้ตอนไปพรอ้มกนัทุกดำ้น  แนวคดิเกีย่วกบักำรเรยีนรูท้ี่
ยดึใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิดว้ยตวัเดก็เองในสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอสิระเอือ้ต่อกำรเรยีนรูแ้ละ
จดักจิกรรมบูรณำกำรใหเ้หมำะสมกบัระดบัพฒันำกำรของผูเ้รยีนแต่ละคน โดยถอืว่ำกำรเล่นอยำ่งมี
จดุมุง่หมำยเป็นหวัใจส ำคญัของกำรจดัประสบกำรณ์ใหก้บัเดก็ และแนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมและ
สงัคมทีแ่วดลอ้ม ซึง่มอีทิธพิลต่อกำรเรยีนรูก้ำรพฒันำศกัยภำพและพฒันำกำรของเดก็แต่ละคน  
 
 1.5 องคป์ระกอบการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      ในปจัจบุนั กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัมรีปูแบบทีแ่ตกต่ำงกนัมำกมำย (นภเนตร ธรรมบวร. 
2549 : 14) ทัง้นี้โดยขึน้กบัจดุมุง่หมำยของหลกัสตูร ปรชัญำ ควำมเชื่อ รปูแบบวธิกีำรเรยีนกำรสอน 
รวมตลอดถงึกำรจดัสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีูก้ล่ำวถงึองคป์ระกอบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัเอำไว ้ดงันี้ 
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      กอรด์อน และวลิเลีย่มส ์– บรำวน์ กล่ำวว่ำ (นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 14 ; อำ้งองิจำก 
Gordon & Williams – Browne. 1995 : 33) องคป์ระกอบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั คอื 
      1. อตัรำส่วนของครผููส้อนต่อเดก็ 
      2. ขนำดของชัน้เรยีน 
      3. กำรศกึษำ และประสบกำรณ์ของคร ูและผูด้แูลเดก็ 
      สมำคมกำรอนุบำลแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิำ (National Association for the Education 
of Young Children หรอื NAEYC) ก ำหนดมำตรฐำนกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีม่คีุณภำพเอำไว้
ดงัต่อไปนี้ 
      1. ปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็และผูใ้หญ่ในชัน้เรยีน กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีม่คีุณภำพควร
ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็และผูใ้หญ่ ทัง้นี้เพื่อเปิดโอกำสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันำควำมเขำ้ใจในตนเอง 
และบุคคลรอบขำ้ง 
      2. หลกัสตูร กำรเรยีนกำรสอนควรส่งเสรมิใหเ้ดก็เป็นผู้ลงมอืปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีน โดย
ผ่ำนกำรจดักจิกรรมทีเ่หมำะสมทัง้นี้ตอ้งค ำนึงถงึควำมสนใจ และประสบกำรณ์เดมิของเดก็ 
      3. กำรตดิต่อสื่อสำรกบัพ่อแม ่ผูป้กครองถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ ำคญัมำกในชวีติของเดก็ 
โรงเรยีนจงึควรส่งเสรมิ และกระตุน้ใหพ้่อแม ่ผูป้กครองมสี่วนรว่มในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
      4. บุคลำกรในสถำนศกึษำปฐมวยัควรผ่ำนกำรอบรมเกีย่วกบัพฒันำกำรเดก็ และ
กำรศกึษำปฐมวยั รวมตลอดถงึเป็นผูท้ีต่ระหนกัในควำมตอ้งกำรของเดก็ ทัง้นี้เนื่องจำกคุณภำพและ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ ำคญัในกำรตดัสนิคุณภำพของสถำนศกึษำปฐมวยั 
      5. กำรใหค้วำมส ำคญักบัโครงสรำ้งของระบบกำรบรหิำรบุคลำกรในสถำนศกึษำปฐมวยั 
ทัง้นี้เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำ ควำมตอ้งกำรและควำมสนใจของเดก็รวมตลอดถงึปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็
และผูใ้หญ่จะไดร้บักำรตอบสนอง 
      6. กำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีม่ปีระสทิธภิำพส่วนหน่ึง
ขึน้อยูก่บัคุณภำพของกำรบรหิำรงำน กำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพรวมถงึกำรตดิต่อสื่อสำรทีด่ ีกำร
มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิกำรเงนิ รวมตลอดถงึกำรใหค้วำมเอำใจใส่ต่อ
ควำมตอ้งกำร และกำรท ำงำนของบุคลำกรในกำรปกครอง 
      7. กำรจดัสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพทัง้ภำยในและภำยนอกชัน้เรยีน กำรจดัสิง่แวดลอ้มควร
ค ำนึงถงึกำรมสี่วนรว่มของเดก็ในกจิวตัรประจ ำวนั และปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็กบัผูใ้หญ่ 
      8. กำรดแูลสุขภำพ ควำมปลอดภยัของเดก็และผูใ้หญ่ กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีม่ ี
คุณภำพจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถงึกำรป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และอุบตัเิหตุอนัอำจเกดิขึน้ รวมตลอดถงึให้
ควำมรูแ้ก่เดก็เกี่ยวกบัควำมปลอดภยั และกำรดแูลรกัษำสุขภำพของตนเอง 
      9. โภชนำกำรทีด่ ีกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีม่คีุณภำพควรค ำนึงถงึหลกัโภชนำกำรทีด่ ี
กล่ำวคอื เดก็จ ำเป็นตอ้งไดร้บัสำรอำหำรทีพ่อเพยีงและมคีุณค่ำ รวมตลตอดถงึมสีุขนิสยัในกำร
รบัประทำนอำหำรทีด่ ี
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      10 กำรประเมนิผลทีเ่ป็นระบบและมคีวำมต่อเนื่อง กำรประเมนิผลเป็นองคป์ระกอบส ำคญั
ในกำรปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพของกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั กำรประเมนิผลควรมุง่เน้นที่
ประสทิธภิำพของกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของเดก็และผูป้กครอง 
      องคป์ระกอบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั จะสมบรูณ์ไดต้อ้งอำศยัควำมรว่มมอืระหว่ำง
ผูป้กครองและโรงเรยีนทีจ่ะช่วยกนัน ำเดก็ๆไปในทศิทำงเดยีวกนั 
      นอกจำกนี้ เยำวพำ เดชะคุปต ์(2542ก : อำ้งองิจำก มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสำนมติร. 2532 : กร.1 / 2523) นีร ์– จำรน์ีฟ (Nir – Jarniv)  ใหข้อ้คดิว่ำ กำรศกึษำปฐมวยัควรมี
องคป์ระกอบส ำคญั 3 ประกำร ทีค่วรพจิำรณำ คอื  
       1. ตวัเดก็ ในเรือ่งนี้ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมคีวำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัควำมคดิรวบยอดของตวั
เดก็ กล่ำวคอื ควรเขำ้ใจถงึจติวทิยำพฒันำกำร ธรรมชำตขิองเดก็ และเขำ้ใจถงึพฒันำกำรในกำรคดิ 
ควำมตอ้งกำร ฯลฯ ของเดก็ โดยควรค ำนึงว่ำ 
           1.1 เดก็ทุกคนมคีวำมเหมอืนกนั คอื มกีำรพฒันำกำรไปตำมขัน้ตอน มคีวำมตอ้งกำร
(Needs) และมคีวำมกระตอืรอืรน้ (Curiosity) เหมอืนๆกนั 
          1.2 เดก็ทุกคนมคีวำมแตกต่ำงกนั กล่ำวคอื ทุกคนจะมภีมูหิลงัและพืน้ฐำน 
(Background) ไมเ่หมอืนกนั 
          1.3 เดก็ทุกคนตอ้งกำรมเีพื่อน 
      ในกำรจดัหลกัสตูรส ำหรบัเดก็ปฐมวยัจงึควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัตวัเดก็ โดยค ำนึง
พฒันำกำรของเดก็ทัง้ 4 ดำ้น คอื ดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ สงัคม และสตปิญัญำ และค ำนึงว่ำเดก็มคีวำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
      2. พ่อแม ่(Viewing Parents) ในกำรจดักำรศกึษำ ควรค ำนึงถงึว่ำพ่อแมเ่ป็นครคูนแรก
และเป็นแบบอยำ่งใหแ้ก่ลกู พ่อแมเ่ป็นบุคคลแรกทีล่กูรูจ้กั เป็นผูป้ลกูฝงัควำมคดิและพฒันำ
บุคลกิภำพ ตลอดจนค่ำนิยมต่ำงๆของสงัคม จำกกำรวจิยัพบว่ำกำรน ำพ่อแมเ่ขำ้มำมสี่วนรว่มในกำร
ใหก้ำรศกึษำกบัลกู ท ำใหก้ำรศกึษำส ำหรบัเดก็ดยีิง่ขึน้ นอกจำกนี้ยงัไดม้กีำรใหก้ำรศกึษำแก่พ่อแมใ่น
กำรอบรมเลีย้งดแูก่ลกูใหม้ำกขึน้ จงึเป็นสิง่ทีน่่ำคดิว่ำท ำอยำ่งไรเรำจงึจะสำมำรถช่วยใหพ้่อแมซ่ึ่งเป็น
บุคคลทีส่ ำคญัยิง่ของลกูไดเ้ขำ้ใจ และมสี่วนรว่มในกำรใหก้ำรยอมรบัอบรมเลีย้งดแูละใหก้ำรศกึษำแก่
ลกู เป็นแบบอยำ่งทีด่แีก่ลกูอยำ่งแทจ้รงิ ดงันัน้ในกำรจดักำรศกึษำ จงึควรมกีำรรวมเอำพ่อแมเ่ขำ้ไว้
ในกำรจดัำกำรศกึษำส ำหรบัเดก็ดว้ย 
      3. ตวัคร ู(Teacher) ควำมหมำยของครใูนทีน่ี้ หมำยรวมไปถงึผูด้แูลเดก็ พีเ่ลีย้ง 
ศกึษำนิเทศก ์และบุคลำกรอื่นๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรอบรมเลีย้งดแูละใหก้ำรศกึษำแก่เดก็ 
(Paraprofessional) ในกำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ปฐมวยั ครแูละบุคคลต่ำงๆทีก่ล่ำวมำ เป็นบุคคลที่
มคีวำมส ำคญัต่อกำรอบรมเลีย้งดแูละใหก้ำรศกึษำกบัเดก็ ดงันัน้บุคคลเหล่ำนี้ จงึควรมคีวำมรูค้วำม
เขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ในวยันี้ดว้ย 
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     จำกองคป์ระกอบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัรปุไดว่ำ เดก็ควรไดร้บักำรอบรมเลีย้งและพฒันำ
ศกัยภำพ ภำยใตส้งัคม และวฒันธรรม ดว้ยควำมเอำใจใส่และควำมเขำ้ใจของบุคคลใกลช้ดิกบัตวัเดก็ 
เพื่อทีเ่ดก็จะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ต่อไปในอนำคต 
 
 1.6 รปูแบบการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       กำรจดักำรศกึษำปฐมวยั มหีลำกหลำยรปูแบบ ดงัต่อไปนี้ 
      เยำวพำ เดชะคุปต ์(2542ค: 29 - 31) กล่ำว่ำ กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีผ่่ำนมำจดักนัใน
หลำยรปูแบบและแต่ละรปูแบบกม็จีดุมุง่หมำยท วธิกีำร ควำมเป็นมำ และหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ
แตกต่ำงกนัออกไป ซึง่มผีูรู้ก้ล่ำวไวด้งันี้ 
      1. โรงเรยีนอนุบำล (Kindergarten) เป็นชื่อทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ทีม่ ี
อำย ุ3 – 7 ปี ค ำว่ำ ”โรงเรยีนอนุบำล” นี้ เริม่ตน้โดย เฟดเดอรคิ โฟรเบล (Federich Froebel) นกัี่
กำรศกึษำชำวเยอรมนั ซึง่เป็นผูร้เิริม่ตัง้โรงเรยีนอนุบำลขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 
1973 และเป็นทีย่อมรบัอย่ำงแพรห่ลำยต่อมำนับเป็นเวลำ 50 ปีมำแลว้ กำรจดักำรศกึษำอนุบำลจะ
เน้นกำรจดัสิง่แวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์ และหลกัสตูร ทีจ่ะมุง่พฒันำเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตในดำ้นต่ำงๆ โดย
เน้นกจิกรรมกำรเล่น กำรปรบัตวั กำรแสดงออกทำงร่ำงกำยและกำรฝึกกำรท ำงำนและอยูร่ว่มกนั 
(เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 29 ; อำ้งองิจำก Hymes. 1967 : 65) ปจัจุบนัโรงเรยีนอนุบำลใน
สหรฐัอเมรกิำรเป็นกำรจดักำรศกึษำส่วนหนึ่งของชำตใินรฐัต่ำงๆส่วนใหญ่ทัว่ประเทศ โดยมกีำร
ก ำหนดกฎหมำยเกี่ยวกบักำรอนุบำลศกึษำ ก ำหนดเงนิทุน และวธิกีำรจดัโปรแกรมกำรศกึษำที่
เหมำะสมส ำหรบัเดก็อำย ุ4 – 5 ปี แนวโน้มต่อไปคอื กำรส่งเสรมิกำรศกึษำในระดบันี้ใหม้ำกขึน้ 
โดยเฉพำะกบัเดก็พกิำรดว้ย 
         2. สถำนบรบิำลเดก็ (Nursery School) ฮมิส ์(เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 29 ; อำ้งองิ
จำก Hymes. 1967 : 65) กล่ำวว่ำ “สถำนบรบิำลเดก็” หรอิ “เนอสเซอรี”่ เป็นโครงกำรทีจ่ดัขึน้ส ำหรบั
เดก็วยั 2 – 5 ปี โดยเริม่ตน้ขึน้ในประเทศองักฤษ เมือ่ปี ค.ศ.1911 โดยมำกำรเ์รต็ และรำเชล แมกมลิ
แลนด ์(Margaret & Rachel Macmillan) เป็นผูร้เิริม่ขึน้ เพื่อหำวธิเีลีย้งเดก็อยำ่งถูกวธิ ีโดยส่งเสรมิ
พฒันำกำรทัง้ดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ สงัคม และสตปิญัญำ 
         สถำนบรบิำลเดก็ในปจัจุบนัจดัตัง้ขึน้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูป้กครองทีม่ ี
ควำมจ ำเป็นตอ้งออกไปท ำงำนนอกบำ้นและไม่มเีวลำดแูลลกู โดยมุง่ฝึกนิสยัของเดก็ และช่วยใหเ้ดก็
สำมำรถปรบัตวัได ้และยงัเน้นดำ้นโภชนำกำร และกำรศกึษำของผูป้กครองอกีดว้ย 
      3. โรงเรยีนส ำหรบัเดก็ก่อนวยัเขำ้เรยีน (Preschools) หรอืบำงทเีรยีนว่ำ “สถำนบรบิำล” 
(Nursery School) เป็นโครงกำรทีจ่ดัขึน้เพื่อเน้นพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์เดก็และเสรมิสรำ้งกจิกรรม
เฉพำะดำ้นทีเ่รยีกว่ำ “Enrichment Activities” ซึง่เป็นโครงกำรครึง่วนั ปจัจบุนัโรงเรยีนส ำหรบัเดก็
ก่อนวยัเขำ้เรยีน จะเน้นพฒันำกำรดำ้นสตปิญัญำ โดยเน้นรปูแบบของกจิกรรมกำรเล่น เพื่อเป็นกำร
เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเรยีนในระดบัประถม ซึง่ผูป้กครองทีไ่ม่ชอบใหล้กูเรยีนเตม็วนัมกันิยม
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เลอืกโครงกำรน้ี โครงกำรน้ีบำงทกีจ็ดัเอกชนหรอืรฐับำล โดยภำครฐับำลมกัจะจดัในภำควชิำ
พฒันำกำรเดก็หรอืภำควชิำกำรศกึษำในมหำวทิยำลยัหรอืในโรงเรยีนมธัยม ซึง่จดัขึน้เพื่อเป็นกำร
สำธติ หรอืฝึกนิสติ นกัศกึษำ เกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำหรอืพฒันำกำรเดก็ และเพื่อเป็นกำรบรกิำร
ชุมชน ซึง่บำงทจีะจดัในรปูของกำรรว่มมอืระหว่ำงผูป้กครองหรอืกำรรวมผูป้กครองเขำ้มำในโครงกำร
ทีเ่รยีกว่ำ “Co-Ops” ซึง่ผูป้กครองจะจำ้งคร ูแพทย ์และผูน้ ำทำงกำรศกึษำใหม้ำดแูลลกูของตน และ
ผูป้กครองมสี่วนในกำรเป็นคร ูและผูบ้รหิำรโรงเรยีน (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก 
Feeney & other. 1987 : 30) 
      4. ศูนยเ์ลีย้งเดก็กลำงวนั (Child Care Center) คอื ศูนยท์ีใ่หบ้รกิำรกำรเลีย้งดเูดก็อำยุ
ตัง้แต่แรกเกดิ-จนถงึ 4 ปีส ำหรบัผูป้กครองทีท่ ำงำนในเวลำกลำงวนัตัง้แต่เชำ้ถงึเยน็ ศูนยเ์ลีย้งเดก็
กลำงวนัเริม่ตน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำรในปี ค.ศ.1930 เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของผูท้ีอ่พยพเขำ้มำ
ในประเทศสหรฐัอเมรกิำร และผูป้กครองทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งออกไปท ำงำนนอกบำ้น หรอืเดก็ทีม่ ี
พฒันำกำรล่ำชำ้กว่ำอำย ุหรอืเดก็ทีถู่กผูป้กครองทำรณุ หรอืถูกทอดทิง้ หรอืผูป้กครองทีม่รีำยไดต้ ่ำ
กว่ำปกต ิ(เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Feeney & other. 1987 : 29 - 30) โดย
หน่วยงำนทีม่ชีื่อว่ำ “สถำบนัเงนิทุนแห่งชำตขิองสหรฐัอเมรกิำ” (Federal Government Allocates 
Funds) โดยตัง้สถำนรบัเลีย้งเดก็ชื่อว่ำ “Emergency Nursery School” ขึน้เป็นแห่งแรก ศูนยเ์ลีย้งเดก็
กลำงวนัในปจัจบุนัตัง้ขึน้เพื่อพฒันำเดก็ในชุมชนต่ำงๆ โดยใหท้อ้งถิน่มสี่วนรว่มในกำรหำทุน
สนบัสนุนจำกชุมชนหรอืทอ้งถิน่นัน้ๆ (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Todd & 
Heffernan. 1977 : 11 – 12) 
         ศูนยเ์ลีย้งเดก็กลำงวนัมชีื่อเรยีกหลำยชื่อ เช่น Day Care Center, Child Care Center, 
Day Nursery หรอื Children’s Center ซึง่ไมว่่ำจะเรยีนชื่อว่ำอยำ่งไรกต็ำม กค็อืโครงกำรทีจ่ดัขึน้
ส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยตุ ่ำกว่ำ 6 ปี ทีผู่ป้กครองมคีวำมจ ำเป็นตอ้งออกไปท ำงำนนอกบำ้น โดยต่ำงจำก
สถำนบรบิำลหรอื Nursery School ในแงท่ีว่่ำ จะดแูลเดก็ในช่วงอำยทุีส่งูกว่ำสถำนบรบิำลและมุง่
พฒันำเดก็ทำงดำ้นร่ำงกำย กำรเคลื่อนไหว อำรมณ์ สตปิญัญำ สุนทรยีภำพ พฒันำกำรทำงสงัคม 
และกำรเตรยีมควำมพรอ้ม เพื่อเรยีนต่อในระดบัประถม (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิ
จำก Good. 1945 : 391) และปจัจบุนัน้ีจะเน้นกำรดแูลอบรมเดก็และกำรบรบิำลทำรกไวด้ว้ยกนั และ
บำงแห่งอำจจะรบัเดก็ในช่วงอำย ุ2½ - 4 ปี 
      5. บำ้นรบัเลีย้งเดก็ (Family Day Care Homes) คอื ศูนยร์บัเลีย้งเดก็ที่จดัท ำขึน้ทีบ่ำ้น 
ซึง่จะจดัขึน้ส ำหรบัเลีย้งเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 3 – 4 ปี ในบำ้นของตน โดยรบัเดก็จ ำนวนน้อยคน 
ซึง่ตอ้งมใีบอนุญำตจดัตัง้ (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Feeney & other. 1987 : 
30) 
      6. โครงกำรเฮดสตำรท์ (Head Start) คอื โครงกำรส ำหรบัเดก็ทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีย่ำกจน
หรอืมรีำยไดต้ ่ำ ทัง้นี้เพื่อใหโ้อกำสเดก็ไดพ้ฒันำเท่ำเทยีมกบัเดก็อื่นๆ ซึง่จดัท ำโดยรฐับำลโครงกำรน้ี
เริม่ในปี ค.ศ. 1965 ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยหน่วยงำนทีม่ชีื่อว่ำ “Office of Economic 
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Opportunity” โดยจะรบัเดก็ทีม่อีำยกุ่อนเขำ้เรยีนรำวๆ 4 ปี เพื่อพฒันำเดก็และจดัประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมใหก้บัเดก็ (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Hymes. 1967 : 65) 
      7. ศูนยแ์มแ่ละเดก็ (Parent – Child Centers) คอื โครงกำรทีจ่ดัขึน้เพื่อใหก้ำรศกึษำแก่
เดก็ปฐมวยัทีม่ำจำกครอบครวัทีย่ำกจน ซึง่จดัขึน้เพื่อใหก้ำรศกึษำแก่แมแ่ละเดก็ทีม่อีำยตุ ่ำกว่ำ 3 ปี 
เริม่ตน้ในปีค.ศ. 1969 ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ (เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Feeney 
& other. 1987) 
      8. โครงกำรโฮมสตำรท์ (Home Start) คอื โครงกำรทีจ่ดัขึน้ส ำหรบัเดก็ทีม่ำจำกครอบครวั
ทีย่ำกจนเช่นกนั โดยเน้นกำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครองทีบ่ำ้น เริม่ต้นในปีค.ศ.1972 ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำร โดยบำงครัง้เป็นกำรใหก้ำรศกึษำแก่เยำวชนหรอืวยัรุ่นทีด่อ้ยโอกำสทำงกำรศกึษำ 
(Underachiever) เพรำะไม่มโีอกำสเขำ้เรยีนในโรงเรยีน กอ็ำจจะจดัอยูใ่นประเภทน้ีได ้((เยำวพำ 
เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Feeney & other. 1987 : 25 - 26) 
      9. โครงกำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครอง (Parent Education) คอื โครงกำรทีใ่หก้ำรศกึษำ
แก่ผูป้กครองเกีย่วกบัพฒันำกำรและกำรอบรมเลีย้งด ูและกำรใหก้ำรศกึษำบุตร ซึง่อำจจะเป็นกำรจดั
ทีส่ถำบนักำรศกึษำหรอืทีบ่ำ้นของเดก็ รวมทัง้โครงกำรจดักำรศกึษำใหก้บัเดก็ทำรกและเดก็วยั
เตำะแตะ ซึง่จะเป็นโครงกำรทีร่วมเอำกำรใหก้ำรศกึษำแก่ผูป้กครองและกำรจดักจิกรรมใหก้บัเดก็ ซึง่
จะช่วยใหผู้ป้กครองเขำ้ใจพฒันำกำรของเดก็และสำมำรถจดักจิกรรมทีเ่หมำะสมใหก้บัลกูอกีดว้ย 
(เยำวพำ เดชะคุปต.์ 2542ค : 30 ; อำ้งองิจำก Feeney & other. 1987) 
 
 1.7 ประวติัการศึกษาปฐมวยั 
      มผีูก้ล่ำวถงึประวตักิำรศกึษำปฐมวยัไว ้ดงันี้ 
      1.7.1 ประวติัการศึกษาปฐมวยัในต่างประเทศ 
       สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ (2551 : 11) กล่ำวถงึแนวคดิแรกเริม่ของกำรศกึษำ
ปฐมวยั  ทีม่อีทิธพิลต่อกำรน ำไปเป็นแนวกำรเรยีนกำรสอนในประเทศไทยส่วนใหญ่มำจำกทำง
ตะวนัตก โดยเรยีงล ำดบัไดด้งันี้ 
       1.7.1.1 ช่วงก่อนกำรปฏริปูทำงศำสนำในยโุรปในครสิตศ์ตวรรษที1่6 
                 ในสมยันัน้กำรดแูลเดก็ ไมค่่อยไดร้บัควำมส ำคญัเท่ำไหร่นกั เดก็ถูกมองว่ำเป็น
ผูใ้หญ่ตวัเลก็ทีค่วรไดร้บักำรดแูลจำกผูห้ญงิในบำ้น (สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
                 ประกอบกบัควำมเชื่อทีว่่ำ “เดก็มบีำปแต่ดัง้เดมิ” (Original Sin) อนัเป็นควำม
เชื่อทีว่่ำทุกคนเกดิมำเป็นเดก็แห่งควำมโกรธแคน้ (Children of Wrath) เกดิพรอ้มกบัธรรมชำตอินัเตม็
ไปดว้ยควำมชัว่ก่อนจะมคีวำมดเีกดิขึน้ในตวัเรำ กำรเลีย้งดเูดก็จงึตอ้งกระท ำดว้ยควำมเขม้งวด 
รนุแรง ตอ้งถูกลงโทษ ดดัสนัดำน ครัง้แลว้ครัง้เล่ำ เพื่อจะเป็นเดก็แห่งควำมดแีละอ่อนโยน (Children 
of Grace) 
   1.7.1.2 ช่วงศตวรรษที ่16 
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                 มพีระนิกำยโปรแตสแตนท ์ชื่อ จอหน์ อำมอส คอมเมนิอุส (John Amos 
Comenius) (ค.ศ.1592 – 1670) เป็นนกักำรศกึษำทีเ่มอืง Movaria ประเทศเชคโกสโลวำเกยี เขำคดิ
ว่ำ “เดก็เป็นรปูจ ำลองของพระเจำ้” เดก็ทุกคนควรมสีทิธิไ์ดร้บักำรศกึษำในโรงเรยีนเพรำะมคีวำมเป็น
มนุษยเ์ท่ำเทยีมกนั ไมค่วรลงโทษดว้ยกำรเฆีย่นต ีเมือ่เดก็ตอบผดิ กำรศกึษำเป็นกระบวนกำรทีเ่ริม่
ตัง้แต่แรกเกดิและด ำเนินไปจนตลอดชวีติ จงึควรมกีำรใหก้ำรศกึษำกบัเดก็ ใชว้ธิกีำรสอนโดย
เลยีนแบบธรรมชำต ิและจดักลุ่มเดก็ตำมอำย ุกำรเรยีนกำรสอนควรเริม่จำกวยัทำรกและควรออกแบบ
ใหเ้หมำะสมกบัอำย ุควำมสนใจและควำมสำมำรถของผูเ้รยีน ควรสอนสิง่ทมีคีุณค่ำต่อผูเ้รยีนทีจ่ะ
น ำไปใชใ้นชวีติประจ ำวนัได้  (สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551)   
  1.7.1.3 ช่วงศตวรรษที ่17 
                 ในช่วงนี้เกดิทฤษฎกีลุ่มใหมท่ีค่วรใหค้วำมเคำรพในศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
เดก็จงึถูกมองใหเ้ป็นมนุษยม์ำกยิง่ขึน้ เช่น จอหน์ ลอ็ค (John Locke) (ค.ศ.1932 – 1704) นกัปรชัญำ
ชำวองักฤษกล่ำวว่ำ “เดก็เปรยีบเสมอืนกระดำษเปล่ำ” (Tabula Rasa) (Blank Tablet) เดก็ไมไ่ดม้ี
พืน้ฐำนมำจำกควำมชัว่รำ้ย แต่พืน้ฐำนของเดก็สำมำรถถูกสรำ้งและถูกหล่อหลอมได ้นบัเป็นนกักำร
ศกึษำยโุรปคนแรกทีเ่หน็ควำมส ำคญัของควำมแตกต่ำงเป็นรำยบุคคลจำกกำรมปีระสบกำรณ์แรกเริม่
กบัผูใ้หญ่ทีอ่ยูร่อบขำ้งเขำ (สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
       1.7.1.4 ช่วงศตวรรษที ่18 ยคุเรเนซองค ์
                 ในยคุเรเนซองคม์นีักกำรศกึษำทีส่ ำคญั ดงันี้ 
             ฌอง ฌำค รสุโซ (Jean-Jacques Rousseau) (ค.ศ.1712 – 1778) เป็น
นกัปรำชญผ์ูเ้กดิในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์แต่ใชช้วีติส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศฝรัง่เศส (สุมน อมร
ววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
                 รสุโซมคีวำมคดิเหน็ว่ำเดก็เป็น “Noble Savages” คอืผูท้ีเ่กดิมำพรอ้มกบักำรรู้
ว่ำอะไรถูกอะไรผดิ และมคีวำมสำมำรถทีจ่ะจดัระบบและเตบิโตไดอ้ยำ่งแขง็แรงไดด้ว้ยตนเอง” ทฤษฎี
นี้นบัเป็นจดุเริม่แรกของกำรพฒันำโดยเน้นเดก็เป็นส ำคญั (Child-centered Approach) และน ำไปสู่
หลกักำรทีส่ ำคญั 2 เรือ่ง ทีย่งัไดร้บักำรยอมรบัถงึปจัจุบนั คอื เรือ่งควำมคดิในเรือ่งระดบัของ
พฒันำกำรของเดก็ (Stage of Child Development) และเรือ่งวุฒภิำวะ (Maturation) 
                 กำรจดักำรศกึษำควรใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชำตแิละพฒันำกำรของเดก็ รวมทัง้
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เขำเชื่อว่ำ เดก็ไมใ่ช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็ๆ ทีส่ำมำรถท ำสิง่ต่ำงๆไดเ้หมอืน
ผูใ้หญ่ แต่เดก็คอืเดก็โดยธรรมชำตทิีม่คีวำมเฉพำะในแบบของเดก็ แตกต่ำงจำกผูใ้หญ่ เนื้อแทข้อง
เดก็มแีต่ควำมดงีำม ดงันัน้เดก็จงึควรไดร้บักำรเตบิโตตำมธรรมชำตขิองเดก็ เดก็เรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดจำก
ประสบกำรณ์ตรงของเดก็กบัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม และจำกกำรส ำรวจสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ผ่ำนกำรเล่น
อสิระ (Free Play) แนวคดิดงักล่ำวไดม้อีทิธพิลต่อนกัทฤษฎอีื่นๆในระยะต่อมำ เช่น เพสตำลอซซี ่เฟ
รอเบล มอนเตสซอรี ่เพยีเจต ์และกเีซลล ์
                 โยฮนั ไฮนรชิ เพสตำลอสซ ี(Johann Heinrich Pestalozzi) (ค.ศ.1746 – 
1827) เป็นนกักำรศกึษำชำวสวสิเซอรแ์ลนด์ เพสตำลอสซไีมเ่หน็ดว้ยกบัแนวทำงกำรศกึษำของเดก็
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สมยันัน้ ในเรือ่งกำรเรยีนรูแ้บบท่องจ ำ  กำรลงโทษอย่ำงรนุแรงเมือ่เดก็จ ำบทเรยีนไมไ่ด้  กำรกดีกนั
เดก็ยำกจนในกำรเขำ้โรงเรยีน 
                เพสตำลอสซ ีเหน็ดว้ยกบัรสุโซทีว่่ำ กำรศกึษำตอ้งเป็นไปตำมธรรมชำต ิเดก็แต่ละคน
มคีวำมแตกต่ำงกนัในดำ้นควำมสนใจ ควำมตอ้งกำร และวธิกีำรเรยีนรู ้นบัว่ำเป็นผูร้เิริม่ควำมเชื่อเรือ่ง
ควำมพรอ้มของเดก็ ผ่ำนกำรดแูลและกำรใหก้ำรศกึษำในรปูของหลกัสตูรบรูณำกำร (Integrating 
Curriculum) อนัน ำไปสู่กำรพฒันำเดก็อยำ่งเป็นองคร์วม จงึไมค่วรใหเ้ดก็เรยีนดว้ยกำรท่องจ ำ แต่ควร
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนตำมควำมสำมำรถของเขำ เรยีนจำกประสบกำรณ์ตรงและกำรส ำรวจสิง่ต่ำงๆทีอ่ยู่
รอบตวั และใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่มมำกกว่ำกำรสอนแบบตวัต่อตวัอยำ่งทีผ่่ำนมำ เพื่อใหเ้ดก็เกิด
ควำมเขำ้ใจ และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-activity) เขำเชื่อว่ำโรงเรยีนสำมำรถเสรมิสรำ้งใหเ้ดก็มี
ควำมรูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง รวมทัง้พฒันำศกัยภำพของตนเอง ครจูงึควรสอนโดยใหเ้ดก็เรยีนจำก
ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรท ำกจิกรรมต่ำงๆดว้ยตนเอง เช่น ท ำงำนบำ้น ลำ้งจำน รอ้งเพลง อ่ำนคมัภรี์
ไบเบิล้ อ่ำนออกเสยีงตำมหนงัสอืABC ไดเ้ล่นของเล่น ฝึกหดัอำชพี เช่น ทอผำ้ งำนไม ้ปลกูพชื เลีย้ง
สตัว ์ในกำรท ำกจิกรรมต่ำงๆทีค่รจูดัใหน้ัน้ เดก็จะตอ้งฝึกใชก้ำรสงัเกตกำรพจิำรณำและกำรใชป้ระ
สมัผสัจำกกำรใชช้วีติ เขำบอกว่ำ “ กำรสอนในโรงเรยีนทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมต่่ำงกบักำรสอนทีบ่ำ้นมำกนกั 
จะต่ำงกนัทีว่่ำวงแห่งควำมสนใจกวำ้งกว่ำกนัเท่ำนัน้ “ 
       1.7.1.5 ช่วงปลำยของศตวรรษที ่18 
             ในช่วงปลำยของศตวรรษที ่18 มนีกักำรศกึษำทีส่ ำคญั ดงันี้ 
                 ชำลส ์ดำวนิ (Charles Darwin) (ค.ศ.1809 – 1882) คอืนกัศกึษำธรรมชำตชิำว
องักฤษ เขำไดเ้สนอทฤษฎ ีNatural Selection and Survival of the Fittest ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัเรือ่ง
พฒันำกำรของเดก็และกำรเลีย้งดเูดก็ เขำเชื่อว่ำสตัวท์ุกชนิดจะมลีกัษณะบำงอยำ่งทีส่บืทอดมำจำก
บรรพบุรษุ พฒันำกำรของเดก็จะเป็นไปตำมแบบแผนเดมิตำมววิฒันำกำรของแต่ละชนิดของสิง่มชีวีติ 
แมห้ลกักำรนี้พบว่ำไมเ่ป็นจรงิในภำยหลงั แต่กน็บัว่ำเป็นจดุแรกเริม่ของกำรศกึษำเดก็ดว้ยกำรสงัเกต
พฤตกิรรมของเดก็อย่ำงละเอยีดลออ แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นจุดเริม่ของกำรแขง็ขนัในกำรเรยีนรู้ (สุมน 
อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
                 เฟรดรคิ วลิเฮม เฟรอเบล (Friedrich Wilhelm Frobel) (ค.ศ.1782 – 1852) 
เป็นนกักำรศกึษำ เป็นสถำปนิกชำวเยอรมนั ไดร้บักำรยกยอ่งว่ำเป็น บดิำของกำรอนุบำลศกึษำ เป็น
ผูใ้หก้ ำเนิดกำรปฐมวยัศกึษำ และเป็นผูว้ำงแนวทำงกำรสอนแบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Hands-on 
Learning) เขำเชื่อว่ำ กำรศกึษำนัน้มมีติปิระสบกำรณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัภำยใน คอื กจิกรรม อำรมณ์ และ
พุทธปิญัญำ เดก็เรยีนรูด้ว้ยกำรกระท ำกจิกรรมทีเ่กดิจำกกำรกระท ำจะก่อเกดิอำรมณ์และกำร
ตอบสนองทำงจติเพื่อสรำ้งแรงขบัใหเ้ดก็ เฟรอเบลเสนอว่ำกำรจดักำรเรยีนรูใ้หเ้ดก็ไมใ่ช่ตอ้งเริม่ต้นที่
เดก็เท่ำนัน้ หำกตอ้งเริม่จำกสิง่ทีเ่ดก็ท ำไดด้ ีเพรำะเดก็คอืเมลด็พนัธุท์ีค่วรไดร้บักำรเลีย้งดอูยำ่งดี 
                 เฟรอเบล เชื่อว่ำ “ เดก็ๆเปรยีบเสมอืนดอกไมด้อกเลก็ๆ ทีม่คีวำมแตกต่ำงและ
ตอ้งกำรกำรปกป้องดแูล เอำใจใส่ และดอกแต่ละดอกมคีวำมสวยในแบบของเขำเอง และมคีวำม
สนุกสนำนเบกิบำนยำมเมือ่อยูท่่ำมกลำงกลุ่มเพื่อน” เฟรอเบล นบัเป็นผูเ้ริม่กำรศกึษำแบบเป็น
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ทำงกำรส ำหรบัเดก็ คอืมโีรงเรยีนอนุบำลแห่งแรกเมือ่ปี ค.ศ.1837 ชื่อ “ Kindergarten ” แปลว่ำ “ 
สวนเดก็ “ อนัเริม่มำจำกกำรทีเ่ขำไดร้บักำรเสนอใหส้อนเดก็ๆในสวนแห่งหนึ่ง ซึ่งน ำไปสู่กำรเกดิแนว
ทำงกำรสอนทีเ่รยีกว่ำ “Self Activity”  หรอืกจิกรรมทีเ่กดิจำกตวัเดก็เอง เพื่อน ำไปสู่กำรใหเ้ดก็เกดิ
ควำมมัน่ใจและภูมใิจในตนเอง นัน่คอื เดก็ควรเป็นผูร้เิริม่กจิกรรมจำกควำมสนใจของเดก็ และควรมี
โอกำสไดส้ ำรวจสิง่ทีท่ ำอยำ่งอสิระ คอืจำกกำรไดเ้ล่น มขีองเล่น มคีวำมสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
ธรรมชำตแิละผูค้นรอบๆตวั และไดเ้รยีนจำกครทูไีดร้บักำรฝึกมำเป็นคร ูโดยบทบำทของครเูป็น
เพยีงแต่ผูแ้นะน ำใหเ้กดิควำมคดิ จดัสรรวสัดุเพื่อกำรเรยีนรูม้ำกกว่ำคอยสอน เน้นใหเ้ดก็ได้
เคลื่อนไหวออกก ำลงั ท ำกจิกรรมต่ำงๆ เช่น เล่นเกม รอ้งเพลง ฝึกท ำงำนง่ำยๆ เช่น ท ำสวน ซึง่เขำ
สรำ้งอุปกรณ์ทีเ่น้นกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรสมัผสัจำกสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไปสู่ควำมเขำ้ใจในเรือ่งทีเ่ป็น
นำมธรรม โดยเขำไดส้รำ้งของเล่นเพื่อกำรศกึษำ คอืชุดของขวญั (Gifted) ประกอบดว้ย ไหมพรม ไม้
บลอ็ก วสัดุจำกธรรมชำต ิรปูทรงเลขำคณติ และชุดอำชพี (Occupation) เป็นชุดกจิกรรมต่ำงๆ เช่น 
กำรตดั กำรพบั กำรป ัน้ กำรเยบ็ปกั กำรรอ้ยลกูปดั ซึง่ภำยหลงัมอีทิธพิลต่อกำรสรำ้งวสัดุเพื่อ
กำรศกึษำของมอนเตสซอรี ่
       1.7.1.6 ช่วงตน้ปีค.ศ.1900 
             ในยคุนี้มนีกักำรศกึษำทีส่ ำคญั ดงันี้ 
                 จ ีสแตนลยี ์ฮอลล ์(G. Stanley Hall) (ค.ศ.1844 – 1924) นกัจติวทิยำและ
นกักำรศกึษำชำวอเมรกินั ผูไ้ดร้บัแรงบนัดำลใจจำกแนวคดิเรือ่งชวีวทิยำของดำรว์นิ และไดท้ ำงำน
รว่มกบันกัเรยีนของดำรว์นิ คอื อำรโ์นลด ์กเีซลล ์(Arnold Gesell) เพื่อพฒันำทฤษฎวีวิฒันำกำรใน
เรือ่งทีว่่ำ พฒันำกำรของเดก็เป็นเรือ่งทีก่ำรเกดิและกำรเจรญิเตบิโตเป็นไปโดยอตัโนมตั ิโดยใชว้ธิี
กำรศกึษำเกณฑผ์่ำนมำตรฐำน 
                 จอหน์ ดวิอี ้(John Dewey) (ค.ศ.1859 – 1952) เป็นนกัปรชัญำชำวอเมรกินั ใน
สมยันัน้กำรเรยีนส่วนใหญ่ของเดก็ในประเทศสหรฐัอเมรกิำมลีกัษณะคอื ใหเ้ดก็นัง่เรยีนเงยีบๆ และ
เชื่อฟงัคร ูคอยรบัแต่สิง่ทีค่รบูอกว่ำควรรูอ้ะไร จงึเน้นกำรจ ำเป็นหลกั แต่ดวิอีเ้ป็นนกักำรศกึษำผูห้น่ึง
ทีลุ่กขึน้มำชีว้่ำ โรงเรยีนควรเป็นชุมชนแห่งกำรรว่มไมร้ว่มมอื “จติวญิญำณของอสิรภำพ และควำม
เคำรพซึง่กนัและกนั” ทีซ่ึง่ไมม่กีำรบบีบงัคบัเพื่อทีจ่ะยดัเยยีดวนิัย แต่ใหว้วิฒันำกำรมำจำกกำรมสี่วน
รว่มอยำ่งเป็นประชำธปิไตยในหมูค่รแูละศษิยท์ีจ่ะเรยีนรูท้ีจ่ะอยูแ่ละท ำงำนรว่มกนั แนวคดิส ำคญั
ของดวิอี ้คอืกำรเรยีนรูจ้ำกกำรกระท ำ (Learning by Doing) ทีย่ดึเดก็เป็นศูนยก์ลำงำจำกกำรท ำจรงิ
ในสถำนกำรณ์จรงิ โดยใชส้ื่อจรงิตำมธรรมชำตทิีม่อียู ่เขำเริม่โรงเรยีนแบบเป็นหอ้งทดลอง ถูกจดัตัง้
ขึน้มำเพื่อทดลองทฤษฎทีัง้หลำยของเขำทีเ่มอืงชคิำโก เน้นใน “งำนอำชพี” ทีป่ฏบิตัไิด ้ทกัษะกำร
แกป้ญัหำ ภำษำ และควำมเขำ้ใจในเรือ่งคณติศำสตรจ์ะถูกพฒันำในกำรเรยีนกำรสอน ผ่ำน
ประสบกำรณ์จำกกำรส ำรวจ และเรยีนรูท้ ัง้จำกในและนอกหอ้งเรยีน แมแ้ต่กำรจดัหอ้งเรยีนกเ็ปลีย่น
จำกกำรนัง่เรยีนเป็นแถว เป็นกำรใชโ้ต๊ะเกำ้อีท้ีส่ำมำรถเคลื่อนไปตำมทีต่่ำงๆได ้เพื่อสะดวกต่อกำร
ท ำงำนกลุ่ม ซึง่ต่อมำแนวคดิดงักล่ำวมอีทิธพิลต่อระบบกำรศกึษำของประเทศสหรฐัอเมรกิำเป็นอย่ำง
มำก 
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                 รดูอลฟ์ สไตเนอร ์(Rudolf Steiner) (ค.ศ.1861 – 1925) เป็นนกัปรชัญำ นัก
สงัคมวทิยำ ศลิปิน นกัคดิเพื่อสงัคม นกัวทิยำศำสตรท์ำงจติวญิญำณ และนกักำรศกึษำชำวเยอรมนั 
เป็นผูก่้อตัง้แนวคดิแห่งมนุษยปรชัญำและก่อตัง้โรงเรยีนวอลดอรฟ์ขึน้ในช่วงหลงัสงครำมโลกครัง้ที ่1 
(ปีค.ศ.1919) ทีเ่มอืงสตุ๊ดกำรด์ ประเทศเยอรมนี  เป็นโรงเรยีนส ำหรบัลกูหลำนของคนงำนในโรงงำน
ยำสบู โดยมจีดุประสงคข์องกำรศกึษำเพื่อพฒันำจติวญิญำณ จนิตนำกำร และควำมคดิสรำ้งสรรค์
อยำ่งเป็นองคร์วมดว้ยกำรเชื่อมโยงควำมรูร้อบดำ้นดว้ยวธิกีำรสมัผสัตรงกบัธรรมชำต ิใหเ้ดก็มี
ควำมรูส้กึรว่มจำกกำรรเิริม่มุง่มัน่ตัง้ใจในกำรเรยีนรู ้และกำรปฏบิตัจิรงิทีส่อดรบักบัศกัยภำพเฉพำะ
ของแต่ละช่วงวยั และเน้นกำรใหค้รมูองศษิยใ์นฐำนะมนุษย ์อนัประกอบดว้ย รำ่งกำย จติใจ และจติ
วญิญำณทีม่คีวำมแตกต่ำง กำรรูจ้กัเดก็ใหถ้งึลกัษณะเฉพำะของเดก็แต่ละคน (Temperament) ให้
มำกทีสุ่ด สิง่เหล่ำนี้เป็นพืน้ฐำนส ำคญัของกำรศกึษำวอลดอรฟ์ 
                 มำเรยี มอนเตสซอรี ่(Maria Montessori) (ค.ศ.1870 – 1952) เป็นแพทยห์ญงิ
คนแรกของอติำลทีีส่ำมำรถใหค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัเรือ่งของปฐมวยั ดว้ยวธิกีำรพฒันำเดก็จำกควำมรู้
พืน้ฐำนทำงกำรแพทย ์ซึง่มอนเตสซอรีเ่ริม่พฒันำทฤษฏขีองตนเองเมือ่ปีค.ศ.1857 โดยเริม่จำก
กำรศกึษำเดก็ทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงสมองทีป่ระเทศอติำล ีแลว้ต่อมำจงึเริม่สอนเดก็ทีศู่นยเ์ลีย้งเดก็ใน
ยำ่นยำกจนเรยีกว่ำ “Children’s House” ใหก้บัพ่อแมท่ีต่อ้งไปท ำงำน มอนเตสซอรีใ่ชว้ธิกีำรสงัเกต
พฤตกิรรมของเดก็แลว้น ำมำสู่ขอ้สรปุทีว่่ำ กำรศกึษำเริม่ตัง้แต่แรกเกดิ และช่วงปฐมวยัคอืช่วงทีส่ ำคญั
ทีสุ่ดของกำรพฒันำและกำรเตบิโต ควำมสงสยัใครรู่ท้ ำใหเ้ดก็เรยีนรู ้และกำรเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดมำจำกกำร
ไดป้ฏบิตั ิเคลื่อนไหวอยำ่งตื่นตวัมำกกว่ำกำรนัง่เงยีบๆฟงัครสูอน ซึง่แนวคดิดงักล่ำวเหมอืนกบั
แนวคดิของดวิอีท้ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ น ำไปสู่กำรวำงแนวกำรศกึษำทีใ่หค้วำมส ำคญักบักำรเตรยีม
เดก็ใหม้พีฒันำกำรทำงปญัญำ จำกกำรมพีืน้นิสยัทีด่ผี่ำนกำรมทีกัษะจำกกำรใชป้ระสำทสมัผสักบัสื่อ
อุปกรณ์ ทีม่กีำรจดัล ำดบัขัน้ตอนเป็นขัน้ยอ่ยๆทีเ่ดก็ไดแ้กไ้ขกำรเรยีนรูด้ว้ยตวัของเดก็เอง (Self-
correcting) ภำยใตส้ิง่แวดลอ้มทีม่กีำรจดัเตรยีมไวส้ ำหรบัเดก็ เช่น ขนำดของเครือ่งใช ้เครือ่งเรอืน
ตำมขนำดรำ่งกำยของเดก็ หรอืเพรำะเดก็ชอบนัง่กบัพืน้จงึควรมเีสื่อเลก็ๆใหเ้ดก็นัง่เพื่อแสดงใหเ้หน็
ถงึพืน้ทีก่ำรท ำงำนของเดก็ สิง่เหล่ำนี้น ำไปสู่กำรเรยีนรูต้ำมควำมสำมำรถในกำรพฒันำทีแ่ตกต่ำงกนั
ของเดก็แต่ละคน (Spontaneous Self-development) สุดทำ้ยน ำไปสู่กำรเกดิปญัญำ โดยกล่ำวว่ำ “มอื 
คอืเสน้ทำงสู่กำรเรยีนรู ้หรอื มอื คอืครทูีส่ ำคญั” เกดิเป็นแนวทำงกำรศกึษำทีป่จัจบุนัน้ีเรยีกว่ำ “แนว
กำรสอนแบบ มอนเตสซอรี”่ (สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
 
       1.7.1.7 ช่วงยำ่งเขำ้สู่ศตวรรษที ่20 
             ในยคุนี้มนีกัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำปฐมวยั ดงันี้ 
                 ซกิมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) (1856 – 1939) เป็นนกัจติวทิยำชำว
ออสเตรเลยีในช่วงศตวรรษที ่19 ในขณะทีแ่นวคดิดำ้นกระบวนกำรคดิของเพยีเจต์เป็นทีน่ิยมในวง
กำรศกึษำ ฟรอยดต์ัง้ขอ้สนันิษฐำนเกี่ยวกบักระบวนกำรคดิจำกกรณีทีน่่ำสนใจของคนไขท้ีเ่ป็นโรคจติ
ประสำท ซึง่ต่อมำไดร้บัควำมนิยมในวงกำรแพทยแ์ละเริม่เป็นทีรู่จ้กัในปีค.ศ.1899 กำรไดพ้บกบัคนไข้
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ท ำใหฟ้รอยดพ์ยำยำมหำค ำตอบทีแ่ตกต่ำงไปจำกทฤษฎปีระสำทวทิยำทีม่อียูข่ณะนัน้ และน ำไปสู่กำร
สรำ้งขัน้ของพฒันำกำรทีม่ผีลต่อกำรสรำ้งบุคลกิภำพขัน้พืน้ฐำน (Phychosexual Stage) โดยเขำ
อธบิำยว่ำ เดก็ทำรกและเดก็ในวยัเตำะแตะเป็นบุคคลทีม่บีุคลกิเฉพำะตวั ซึง่ประสบกำรณ์ในช่วงตน้
ของวยัเดก็นี้จะเป็นตวัก่อรำ่งพืน้ฐำนในเรือ่งกำรเขำ้ใจตนเอง (Self-concept) ควำมรูส้กึด ีควำมภูมใิจ
ในตนเอง (Self-esteem) และบุคลกิภำพในภำยหลงั เดก็จงึตอ้งกำรกำรช่วยเหลอืดว้ยควำม
ละเอยีดอ่อนในกำรเตมิเตม็อำรมณ์ ควำมรูส้กึในแต่ละขัน้ เช่น เดก็วยัแรกเกดิถงึหนึ่งปี คอืขัน้ปำก 
(Oral Stage) อนัเป็นวยัของกำรส ำรวจโดยใชป้ำก ช่วง 1 – 3 ปีเป็นช่วงทีเ่ดก็ใหค้วำมสนใจกบัเรือ่ง
กำรขบัถ่ำย (The Anal Stage) ส่วนวยั 3 – 6 ปีเป็นช่วงของกำรแบ่งแยกลกัษณะทีช่ดัเจนของเพศ
หญงิ ชำย (The Phallic Stage) ผูใ้หญ่จงึควรช่วยเดก็ในกำรแสดงออกของอำรมณ์ทำงลบในทำงที่
เหมำะสม (สุมน อมรววิฒัน์ และคนอื่นๆ. 2551) 
                 จงัค ์เพยีเจต ์(Jean Piaget) (ค.ศ.1896 – 1980) นกัจติวทิยำชำวสวสิทีม่ ี
อทิธพิลอยำ่งสงูเกีย่วกบัพฒันำกำรและกำรดแูลเดก็ 
                 ในช่วงตน้ของศตวรรษที ่19 เพยีเจตท์ ำงำนทีศู่นยท์ดสอบจติวทิยำทีป่ระเทศ
ฝรัง่เศสท ำใหเ้ขำเริม่สงสยัเกีย่วกบักระบวนกำรคดิของเดก็ว่ำ ท ำไมเดก็ๆจงึมกีำรตอบทีผ่ดิอยำ่ง
สม ่ำเสมอเมือ่ถูกตัง้ค ำถำม ซึง่เขำไมค่ดิว่ำเดก็เป็นผูใ้หญ่ทีไ่มม่วีุฒภิำวะ หรอืผูใ้หญ่ทีโ่งเ่ขลำ แต่เดก็มี
วธิกีำรตำมลกัษณะของตนเองในกำรน ำเสนอเกีย่วกบัโลก โดยเดก็จะสรำ้งควำมรูข้องตนเองขึน้มำ
และจดัระเบยีบควำมรูเ้หล่ำนัน้พรอ้มไปกบักำรพฒันำโครงสรำ้งจำกกำรตคีวำมโดยพวกเขำเอง เช่น 
เดก็จะพบกบัควำมยำกล ำบำกในกำรท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งกำรอนุรกัษ์ปรมิำณหรอืจ ำนวนแมว้่ำจะมกีำร
เปลีย่นโครงร่ำงกำรแสดงจ ำนวนของสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมใหเ้หน็ และมกัจะสบัสนกบัเรือ่งของเวลำและ
ควำมเรว็หรอืแมแ้ต่ในมุมมองของทำงดำ้นคุณธรรมกจ็ะมองต่ำงออกไป  เช่น เดก็จะมองทีป่รมิำณ
ของควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรกระท ำมำกกว่ำควำมตัง้ใจของผูก้ระท ำ ควำมสงสยันี้น ำไปสู่
กำรศกึษำระยะยำวถงึพฒันำกำรกำรเตบิโตทำงควำมคดิของเดก็และก่อรำ่งทฤษฎวี่ำดว้ยขัน้ตอนของ
พฒันำกำรในกำรคดิของเดก็  
                 ในระยะต่อมำเกดิแนวคดิใหม ่คอืกลุ่มปฏวิตัทิำงปญัญำ (Cognitive 
Revolution) เป็นกลุ่มทีเ่ชื่อว่ำมนุษยแ์ต่ละคนมคีวำมคดิ มภีำพในใจ และภำษำทีห่ลำกหลำยในจติใจ
และสมอง ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นจรงิและส ำคญัมำก เป็นกำรศกึษำโดยนกัวทิยำศำสตรแ์ต่ถูกน ำมำ
ปรบัเปลีย่นอกีทโีดยนกักำรศกึษำ แต่ในควำมเป็นจรงิกำรเกดิขึน้ในเรือ่งนี้กลบัถูกไปใชเ้ป็นพืน้ฐำน
กำรใชพ้ลงัจำกเครือ่งจกัรมำกกว่ำเป็นกำรคดิกบัมนุษย ์เหน็ได้จำกกำรเกดิคอมพวิเตอรท์ีไ่มใ่ช่เป็นแค่
ใชค้ดิเลขเรว็ แต่ใหส้ำมำรถเล่นหมำกรกุ หรอืแกป้ญัหำในเชงิตรรก ท ำใหเ้กดิค ำถำมว่ำแลว้ในมนุษย์
เป็นอยำ่งไร น ำมำสู่กำรเกดิกำรปฏวิตัคิวำมคดิจำกทฤษฎจีติวทิยำ 2 กลุ่มทีม่มีำก่อน ในสำขำ
จติวทิยำม ี2 ลกัษณะ คอื 
                 กลุ่มที ่1 กลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behaviorist) ทฤษฎนีี้พบในรสัเซยีกบัอเมรกิำ 
เป็นกลุ่มทีส่นใจทำงดำ้นพฤตกิรรมว่ำในกำรเขำ้ใจมนุษยน์ัน้ ควรดูจำกกำรกระท ำทีป่ระจกัษ์ได ้ที่
สำมำรถสงัเกตไดจ้ำกภำยนอกและวดัผลไดอ้ยำ่งน่ำเชื่อถอื กลุ่มนี้จะศกึษำเฉพำะพฤตกิรรมทีส่งัเกต
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ไดจ้รงิ ไมใ่พฤตกิรรมแอบแฝง หรอืปฏกิริยิำทีม่ลีกัษณะเป็นควำมนึกคดิ เช่น แบนดูรำ (Bandura) 
(1925) ผูว้ำงพืน้ฐำนกำรเรยีนรูโ้ดยกำรสงัเกต (Observation Learning) ทีส่ำมำรถเกดิขึน้กบัเดก็ได้
ตลอดเวลำ หรอืสกนิเนอร ์(B.F. Skinner) (1904 – 1990) นกัจติวทิยำชำวอเมรกินั ผูส้รำ้งทฤษฎกีำร
เรยีนรูแ้บบลงมอืกระท ำ (Operant Conditioning Theory) คอื กำรกระท ำใดๆถำ้ไดร้บักำรเสรมิแรงจะ
มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้อกี ส่วนกำรกระท ำทีไ่ม่มกีำรเสรมิแรงแนวโน้มทีค่วำมถีข่องกำรกระท ำนัน้ๆจะ
ลดลงและหำยไปในทีสุ่ด ดงันัน้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ ครคูวรทีจ่ะรูว้ธิกีำรใหก้ำร
เสรมิแรงผ่ำนกำรท ำเป็นตวัอยำ่งทีเ่หมำะสม เพรำะจะช่วยเพิม่อตัรำกำรตอบสนองทีเ่หมำะสมของเดก็ 
สกนิเนอรย์งัเน้นในเรือ่งกำรเสรมิแรงทีส่ ำคญัรองลงมำ (Secondary Reinforcement) เช่น กำรกอด 
กำรใหด้ำว กำรชม กำรยอมรบั เพื่อใหเ้ดก็ประสบควำมส ำเรจ็ และตอ้งมกีำรจดัสถำนกำรณ์ใหเ้กดิ
กำรตอบสนองโดยค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงของแต่ละคน แต่ถำ้ตอ้งกำรเลกิพฤตกิรรมใหใ้ชว้ธิกีำร
ลงโทษ หรอืเมนิเฉย หรอืถำ้เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวำมซบัซอ้นใหห้ยดุกำรใหร้ำงวลัซึง่จะท ำให้
พฤตกิรรมนัน้ค่อยๆหยดุไป 
                 กลุ่มที ่2 กลุ่มลกัษณะนิสยั (Trait view) เน้นควำมแตกต่ำงของพฤตกิรรมใน
เดก็ผ่ำนกำรใชก้ำรทดสอบ ทีเ่ป็นมำตรฐำนกลำงเพื่อทีจ่ะไดส้ำมำรถเปรยีบเทยีบปญัหำของคนแต่ละ
วยัซึง่ อลัเฟรด บเินท ์(Alfred Binet) (1857 – 1911) ชำวฝรัง่เศส เป็นคนแรกทีส่รำ้งแบบทดสอบทำง
สตปิญัญำ (Intelligence Test) เขำกล่ำวว่ำ กำรทดสอบควรมกีำรจดัอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร ควำมฉลำด
ของเดก็จะดขีึน้ถำ้ไดร้บักำรอบรมดว้ยวธิทีีล่ะเอยีดอ่อน เพื่อศกึษำดวู่ำเดก็คนไหนพบควำม
ยำกล ำบำกในโรงเรยีน คนไหนประสบควำมส ำเรจ็ตำมฐำนควำมคดิเรือ่ง ควำมฉลำดทำงสตปิญัญำ 
(Intelligence Quotient : IQ) กลุ่มนี้ใหค้ ำจ ำกดัควำมค ำว่ำปญัญำ (Intelligence) ว่ำปญัญำเป็นสิง่ทีต่ดิ
ตวัมำตัง้แต่เกดิซึง่สำมำรถเปลีย่นไดเ้มือ่มวีุฒภิำวะสงูขึน้ จำกกำรมปีระสบกำรณ์จำกกำรมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสื่ออื่น 
                 ในศตวรรษนี้ไดเ้กดิมทีฤษฎใีหม่ๆ  งำนวจิยัเพื่อท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั
พฒันำกำรของเดก็เลก็ ทฤษฎรีะบบชวีวทิยำแขนงทีว่่ำดว้ยควำมสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติต่อกนัเองและ
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Ecology) และ ทฤษฎสีงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural Theory) 
                 กลุ่มทฤษฎสีงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural Theory) น ำโดยนกัจติวทิยำ
ชำวรสัเซยี ชื่อ เลฟ เซเบโนวคิ ไวก๊อตสกี ้(Lev Semenovich Vygotsky) (ค.ศ.1896 – 1934) ไว
ก๊อตสกีเ้ริม่มคีวำมสนใจในเรือ่งกำรศกึษำในช่วงของกำรปฏริปูในประเทศรสัเซยี โดยเขำมคีวำมหวงัที่
จะสรำ้งควำมเขำ้ใจใหม่ทีจ่ะแกป้ญัหำกำรศกึษำและสงัคมในช่วงนัน้ โดยตัง้ขอ้สนันิษฐำนว่ำ 
พฒันำกำรของเดก็มผีลมำจำกกำรมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็กบัสิง่แวดลอ้มในสงัคม เช่น พ่อแม ่คร ูพี่
น้อง เพื่อนเล่น และเพื่อนในหอ้งเรยีน รวมทัง้กำรไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่อื่นๆ เช่น หนงัสอื ของเล่น 
กจิกรรมทำงวฒันธรรมทีเ่ดก็ท ำทีบ่ำ้น ในหอ้งเรยีน หรอืในสนำมเดก็เล่น ดงันัน้กำรเรยีนรูน้ ำไปสู่กำร
เกดิพฒันำกำรหำกมพีืน้ทีร่อยต่อพฒันำกำร (Zone of Proximal Development) นัน่คอื เดก็เรยีนรู้
ทกัษะใหม ่ควำมรูใ้หม ่และแกป้ญัหำไดจ้ำกกำรสนบัสนุนของผูใ้หญ่หรอืผูท้ีม่ทีกัษะสงูกว่ำ ซึง่ส ำหรบั
เดก็แลว้กำรเล่นน ำไปสู่กำรเรยีนรูส้งูสุด แมว้่ำไวก๊อตสกีจ้ะเกดิในช่วงปีเดยีวกนักบัเพยีเจต ์แต่แนวคดิ
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ของเขำยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในสหรฐัอเมรกิำ จนกระทัง่เริม่มกีำรแปลควำมคดิของเขำเป็นภำษำองักฤษ
เมือ่ปีค.ศ.1970 หลงัจำกทีเ่ขำเสยีชวีติไปแลว้ ซึง่ปรำกฏว่ำควำมคดิของเขำกลำยเป็นทีน่ิยมทัง้ใน
วงกำรจติวทิยำและกำรศกึษำในระยะต่อมำ 
                 ทฤษฎรีะบบชวีวทิยำแขนงทีว่่ำดว้ยควำมสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติต่อตวัเองและต่อ
สิง่แวดลอ้ม (Ecology) ทีพ่ฒันำโดย ยรู ีบรอนเฟนเบรนเนอร ์(Urie Bronfenbrenner) (ค.ศ.1917 – 
2005) นกัจติวทิยำชำวอเมรกินัทีเ่ขำคดิว่ำมโีครงสรำ้ง 4 แบบ ทีม่ผีลต่อพฒันำกำรของเดก็ คอื สำย
สมัพนัธร์ะหว่ำงแวดลอ้ม (Microsystem) คอืรปูแบบของปฏสิมัพนัธท์ีม่ทีนัทต่ีอสิง่แวดลอ้มรอบตวัของ
เดก็ และอทิธพิลของเดก็ทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มโดยทนัท ีส่วนที ่2 คอื สงัคมภำยนอก (Mesosystem) 
คอื อทิธพิลในระดบัถดัไป เช่น โรงเรยีน เพื่อนบำ้น สถำนเลีย้งเดก็ วฒันธรรมทอ้งถิน่และชุมชน 
อทิธพิลในระดบัที ่3 คอื กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกนัในสงัคมแวดลอ้ม (Exosystem) รวมถงึอทิธพิลทีเ่ดก็
ไมไ่ดเ้กีย่วพนัโดยตรง แต่มผีลต่อพฒันำกำรและกำรเลีย้งด ูเช่น กำรศกึษำของพ่อแม ่ทีท่ ำงำนของ
พ่อแม ่สุขภำพ บรกิำรในสงัคม และอทิธพิลในระดบัที ่4 คอื วฒันธรรมประเพณใีนแต่ละบุคคล 
(Macrosystem) ประกอบดว้ย ค่ำนิยม กฎหมำย แหล่งทรพัยำกร วฒันธรรมทีเ่ดก็ถูกเลีย้งมำ 
  
      1.7.2 ประวติัการศึกษาปฐมวยัในประเทศไทย  
   อำร ีรงัสนิันท ์(นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 88 ; อำ้งองิจำก 2524 : 125) แบ่ง
ววิฒันำกำรของกำรศกึษำปฐมวยัในประเทศไทยเป็น 5 ระยะ คอื 
   1.7.2.1 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัก่อนมรีะบบโรงเรยีน 
                        กำรศกึษำของไทยตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึสมยัพระบำทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั นบัเป็นกำรศกึษำก่อนมรีะบบโรงเรยีน กล่ำวคอื ยงัไม่มโีรงเรยีนส ำหรบัเรยีน
หนงัสอืโดยเฉพำะ ไมม่หีลกัสตูร ไมม่กีำรก ำหนดเวลำเรยีน และไม่มกีำรวดัผลกำรศกึษำ รฐัไมไ่ดเ้ป็น
ผูจ้ดักำรศกึษำโดยตรง แต่มอบใหว้ดัเป็นผูจ้ดัตำมควำมสำมำรถ และเหมำะสมของแต่ละวดั โดยมี
พระสงฆเ์ป็นครผููส้อน  
                        กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัสมยัก่อนมรีะบบโรงเรยีนนัน้ จดัตำมประเภทของ
เดก็ ไดแ้ก่ กำรปฐมวยัศกึษำส ำหรบัเจำ้นำยเชือ้พระวงศท์ีม่อีำยตุัง้แต่ 3 ขวบขึน้ไปจนถงึ 7 ขวบ กำร
เรยีนในระดบัน้ียงัเรยีนรวมกนัทัง้หญงิและชำย ประเภททีส่อง คอืกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัส ำหรบั
บุคคลทีม่ฐีำนะดโีดยพ่อแม่จะจำ้งครมูำสอนหนงัสอืแก่เดก็ทีบ่ำ้น ประเภททีส่ำม คอืกำรจดักำรศกึษำ
ปฐมวยัแก่บุคคลธรรมดำทีพ่่อแมม่ฐีำนะยำกจน และมคีวำมจ ำเป็นตอ้งประกอบอำชพี ไมม่ผีูด้แูลเดก็ 
พ่อแมก่จ็ะน ำเดก็ไปฝำกไวท้ีว่ดัเพื่อใหเ้รยีนหนงัสอื และฝึกพระธรรมวนิยั 
      1.7.2.2 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั 
                        ในปี ร.ศ.111 (พ.ศ.2435) พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั ได้
จดัตัง้โรงเรยีนรำชกุมำร และในปี ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนรำชกุมำรขีึน้เพื่อเป็น
สถำนศกึษำของพระเจำ้ลกูยำเธอทีย่งัทรงพระเยำว ์และมแีนวควำมคดิในกำรจดัทีมุ่ง่ส่งเสรมิใหม้กีำร
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สรำ้งแรงจงูใจแก่เดก็ โดยใชว้ธิกีำรสอนทีท่ ำใหเ้ดก็เรยีนรูด้ว้ยควำมสนุกสนำน และสนบัสนุนใหเ้ดก็ลง
มอืกระท ำกจิกรรมต่ำงๆดว้ยตนเอง 
                        นอกจำกนัน้ ในสมยัพระบำทสมเดก็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั กำรศกึษำ
ปฐมวยัไดพ้ฒันำต่อมำในรปูของสถำนรบัเลีย้งเดก็โดยพระอคัรชำยำเธอพระองคเ์จำ้สำยสวลภีริมณ์ 
กรมขุนสุทธำสนิีนำฏในรชักำลที ่5 เป็นผูด้ ำรก่ิอตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2433 ทีต่ ำบลสวนมะล ิถนนบ ำรงุ
เมอืง เพื่อเลีย้งดเูดก็ก ำพรำ้ ยำกจน และเดก็จรจดั เพื่อช่วยใหเ้ดก็รอดพน้อนัตรำย มคีวำมปลอดภยั 
และเจรญิเตบิโตเป็นพลเมอืงดต่ีอไป 
 
      1.7.2.3 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัสมยัมรีะบบโรงเรยีน 
                        กำรศกึษำปฐมวยัสมยัมรีะบบโรงเรยีน เริม่ขึน้ตัง้แต่มโีครงกำรศกึษำ
แห่งชำต ิพ.ศ.2441 เป็นตน้มำ ซึง่มกีำรจดักำรศกึษำปฐมวยัในรปูของโรงเรยีนมลูศกึษำ หรอื
กำรศกึษำเบือ้งตน้ โดยเน้นกำรเรยีนอ่ำน เขยีน  และคดิเลขเป็นหลกั ในสมยันัน้กำรจดัชัน้มลูศกึษำ
นิยมจดัในโรงเรยีนประถมศกึษำ และเป็นกำรจดัเพื่อเตรยีมเขำ้โรงเรยีนชัน้ประถมศกึษำ จงึจดักนัเอง
โดยไม่มหีลกัสตูร หรอืระเบยีบกำรสอน ครผููส้อนมคีวำมรูพ้อจะสอนเดก็ใหอ่้ำนออกเขยีนไดเ้ท่ำนัน้ 
อำจกล่ำวไดว้่ำ กำรศกึษำปฐมวยัในระยะแรกเริม่มรีะบบโรงเรยีนเน้นกำรสอนหนงัสอืเป็นส ำคญั 
          1.7.2.4 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัสมยัก่อนกำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง 
                        ในปลำยรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั ไดม้กีำรพฒันำ
รปูแบบของกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัในรปูของโรงเรยีนอนุบำล (kindergarten) ตำมแนวคดิของฟรอ
เบลและมอนเตสซอรี ่โดยไดเ้ริม่ด ำเนินกำรในโรงเรยีนรำษฎรเ์ป็นส่วนใหญ่ อำท ิโรงเรยีนวฒันำ
วทิยำลยั โรงเรยีนรำชนิี และโรงเรยีนมำแตรเ์ดอ ีเป็นต้น 
              โรงเรยีนวฒันำวทิยำลยั หรอืโรงเรยีนวงัหลงัไดจ้ดัตัง้แผนกอนุบำลขึน้ในปี พ.ศ.
2454 ซึง่เป็นโรงเรยีนอนุบำลแห่งแรกทีเ่ปิดขึน้ และด ำเนินกำรโดยนำงสำวโคลด ์(Miss Edna Sana 
Cold) จดักำรสอนตำมแนวฟรอเบลทีเ่น้นเรยีนปนเล่น มกีำรน ำเอำวชิำศลิปะ กำรรอ้งร ำ เพลง ดนตร ี
และกำรฝึกควำมพรอ้มทำงดำ้นสำยตำ และกลำ้มเนื้อมำใช้ 
              ในปี พ.ศ.2483 กระทรวงธรรมกำร หรอืกระทรวงศกึษำธกิำรไดเ้ปิดโรงเรยีน
อนุบำลแห่งแรกของรฐัขึน้โดยใชช้ื่อว่ำ “ โรงเรยีนอนุบำลละอออุทศิ “ ซึง่ไดร้บัเงนิบรจิำคจำก นำงสำว
ละออ หลมิเซ่งไถ่ ส ำหรบัสรำ้งอำคำรเรยีน โรงเรยีนอนุบำลลอออุทศิไดเ้ปิดท ำกำรสอนครัง้แรก เมือ่
วนัที ่2 กนัยำยน 2483 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทดลองจดักำรอนุบำลศกึษำ และเพื่อทดสอบควำม
สนใจ และควำมเขำ้ใจของประชำชนในเรือ่งกำรอนุบำลศกึษำ โรงเรยีนเปิดรบันกัเรยีนชำยหญงิทีม่ ี
อำยรุะหว่ำง 3 ปี 6 เดอืน ไปจนถงึ 6 ปี หรอืจนเขำ้เรยีนในชัน้ประถมศกึษำ โรงเรยีนจดักำรเรยีนกำร
สอนตำมแนวคดิของฟรอเบล และใชว้ธิกีำรสอนแบบเรยีนปนเล่น โดยส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิ 
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      1.7.2.5 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัหลงัเปลีย่นแปลงกำรปกครอง 
                        หลงักำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 เป็นตน้มำ กำรศกึษำปฐมวยั
ไดร้บัควำมสนใจเพิม่มำขึน้ดงัจะเหน็ไดจ้ำกแผนกำรศกึษำแห่งชำตฉิบบัต่ำงๆ อำท ิแผนกำรศกึษำ
แห่งชำต ิพ.ศ.2503 และแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2520 เป็นตน้ โดยรฐัไดใ้หค้วำมส ำคญัของ
กำรศกึษำระดบันี้มำกขึน้ ซึง่ปรำกฏว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ของรฐัและเอกชน ไดใ้หค้วำมสนใจกนัเป็น
อยำ่งมำก 
                        ในปี พ.ศ.2540 กระทรวงศกึษำธกิำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำรจดักำรศกึษำ
ระดบัก่อนประถมศกึษำควรประกำศใชเ้ป็นหลกัสตูร เพื่อใหม้มีำตรฐำนเดยีวกนั ดว้ยเหตุนี้ หลกัสตูร
ก่อนประถมศกึษำพุทธศกัรำช 2540 จงึถอืเป็นหลกัสตูรฉบบัแรกของประเทศไทย หลกัสตูรไดก้ ำหนด
ปรชัญำ กำรศกึษำ และกำรอบรมเลีย้งดเูดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 6 ปี บนพืน้ฐำนทีส่นองควำมตอ้งกำร
ของเดก็ ใหเ้ดก็ไดร้บักำรพฒันำในทุกๆดำ้นทัง้ดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญำอยำ่ง
มคีวำมสมดุลและต่อเนื่อง โดยมกีำรจดัประสบกำรณ์ผ่ำนกจิกรรมกำรเล่นทีเ่หมำะสมกบัวยั และควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ทัง้นี้โดยอำศยัควำมรว่มมอืระหว่ำงบำ้น โรงเรยีน และชุมชน 
 
 1.8 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      ในส่วนของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2)กล่ำวถงึกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั ดงัต่อไปนี้ 
       ในปีพ.ศ.2542 ประเทศไทยประกำศใชพ้ระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำตฉิบบัแรกขึน้ 
ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหำคม 2542 เป็นต้นมำ (นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 92) และถอืว่ำ
เป็นกฎหมำยแมบ่ททีเ่ป็นหวัใจส ำคญัในกำรปฏริปูกำรศกึษำของประเทศไทย กำรปฏริปูกำรศกึษำ
ของไทยตำมแนวพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 นี้ ถอืไดว้่ำเป็นกำรปฏริปูกำรศกึษำ
ครัง้ใหญ่ของประเทศครัง้ที ่2 นบัตัง้แต่มกีำรปฏริปูครัง้แรกในสมยัรชักำลที ่5 
     พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 (2543ก : 6) กล่ำวถงึกำรจดักำรศกึษำว่ำเป็นกำร
จดักำรศกึษำตลอดชวีติส ำหรบัประชำชน กล่ำวคอืกำรศกึษำครอบคลุมตัง้แต่เกดิจนตำย โดยมุม่เน้น
กำรจดักำรศกึษำทีใ่หบุ้คคลมสีทิธแิละโอกำสเสมอกนัในกำรรบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไมน้่อยกว่ำ 12 ปี 
ทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่ำงทัว่ถงึและมคีุณภำพ โดยไมเ่กบ็ค่ำใชจ้ำ่ยตำมมตขิองคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่16 
มนีำคม พ.ศ.2542 โดยใหทุ้กส่วนของสงัคมมสี่วนรว่มในกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 
     กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 12 ปีในทีน่ี้นัน้จะครอบคลุมชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ถงึมธัยมศึกษำปีที ่6 โดย
ไมค่รอบคลุมกำรศกึษำระดบัปฐมวยั อยำ่งไรกต็ำม รฐับำลยงัคงใหค้วำมส ำคญัแก่กำรพฒันำเดก็
ปฐมวยั ซึง่หมำยถงึเดก็ในช่วงอำยรุะหว่ำง 0 – 5 ปี (เดก็ตัง้แต่แรกปฏสินธ ิถงึ อำยุ 5 ปี 11 เดอืน 29 
วนั) จงึมกีำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำเดก็ปฐมวยัทีค่รอบคลุมเดก็อำย ุ0 – 5 ปี ดงันี้ 
     1.8.1 แนวกำรจดักำรศกึษำ 
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              ตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 แนวกำรจดักำรศกึษำปฐมวยันัน้
ใหเ้น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั (นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 93)  และจดักระบวนกำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมกบั
วยั ควำมถนดั ควำมสนใจ และสมัพนัธก์บัวถิชีวีติตำมธรรมชำตขิองผูเ้รยีน ดงัทีป่รำกฏในมำตรำที ่
24 วรรคที ่1 – 6 (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต.ิ 2543ก : 14) 
           1.8.1.1 จดัเนื้อหำสำระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัควำมสนใจและควำมถนดัของผูเ้รยีน 
โดยค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
                      1.8.1.2 ฝึกทกัษะ กระบวนกำรคดิ กำรจดักำร กำรเผชญิสถำนกำรณ์ และกำร
ประยกุตค์วำมรูม้ำใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหำ 
                      1.8.1.3 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ ฝึกกำรปฏบิตัใิหท้ ำได ้
คดิเป็น และท ำเป็น รกักำรอ่ำนและเกดิกำรใฝรู่อ้ย่ำงต่อเน่ือง 
                      1.8.1.4 จดักำรเรยีนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรูด้ำ้นต่ำง ๆ อยำ่งได้
สดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม ค่ำนิยมทีด่งีำมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิำ 
                      1.8.1.5 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสำมำรถจดับรรยำกำศ สภำพแวดลอ้ม สื่อกำร
เรยีน และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู ้และมคีวำมรอบรู้ รวมทัง้สำมำรถใชก้ำร
วจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรยีนรู ้ทัง้นี้ ผูส้อนและผูเ้รยีนอำจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจำกสื่อกำร
เรยีนกำรสอนและแหล่งวทิยำกำรประเภทต่ำง ๆ 
                      1.8.1.6 จดักำรเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลำทุกสถำนที่ มกีำรประสำนควำมรว่มมอื
กบับดิำมำรดำ ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อรว่มกนัพฒันำผูเ้รยีนตำมศกัยภำพ 
              ส่วนกำรประเมนิผูเ้รยีนไดก้ล่ำวถงึในมำตรำที2่6 โดยให้พจิำรณำจำกพฒันำกำร 
ควำมประพฤต ิกำรรว่มกจิกรรม และจำกกำรทดสอบควบคู่ไปในกระบวนกำรเรยีนกำรสอนตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละระดบั 
     1.8.2 รปูแบบระบบกำรศกึษำ 
              รปูแบบระบบกำรศกึษำปฐมวยัสำมำรถท ำไดใ้น 3 รปูแบบ (ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต.ิ 2543ก : 10) 
              1. กำรศกึษำในระบบ เป็นกำรศกึษำทีก่ ำหนดจดุมุ่งหมำย วธิกีำรศกึษำ หลกัสตูร 
ระยะเวลำของกำรศกึษำ กำรวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำทีแ่น่นอน 
              2. กำรศกึษำนอกระบบ เป็นกำรศกึษำทีม่คีวำมยดืหยุน่ในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย 
รปูแบบ วธิกีำรจดักำรศกึษำ ระยะเวลำของกำรศกึษำ กำรวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส ำคญั
ของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำ โดยเน้ือหำและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพปญัหำ
และควำมตอ้งกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
              3. กำรศกึษำตำมอธัยำศยั เป็นกำรศกึษำทีใ่ห้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนดว้ยตนเองตำมควำม
สนใจ ศกัยภำพ ควำมพรอ้ม และโอกำส โดยศกึษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สงัคม สภำพแวดลอ้ม สื่อ 
หรอืแหล่งควำมรูอ้ื่นๆศกึษำ 
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                  ในกำรวจิยัน้ี ไดท้ ำกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่ำบุตรหลำนมำรว่ม
กจิกรรมทีศู่นยพ์ฒันำกำรเดก็เลก็ จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ(Gymboree Play and Music) ซึง่เป็น
กำรศกึษำตำมอธัยำศยั โดยจมิโบรเีกดิขึน้ครัง้แรกในปีค.ศ.1976 โดยคุณโจน บำรน์ (Joan Barnes) 
คุณแมจ่ำกเมอืงมำรนี เคำ้ทต์ี ้(Marin County) รฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) อยำกจะหำทีท่ีป่ลอดภยั 
สนุกสนำน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมทีเ่หมำะสมกบัช่วงวยัส ำหรบัผูป้กครองและเดก็ๆ สำมำรถทีจ่ะเล่น
ดว้ยกนัได ้เธอจงึไดร้เิริม่ทีจ่ะสรำ้งโปรแกรมขึน้มำดว้ยตวัเอง 
                   จมิโบรมีหีลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกองคก์รทีเ่ชีย่วชำญ
ใน กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัพฒันำกำรเดก็เลก็ในสหรฐัอเมรกิำทีม่ชีื่อว่ำ ซโีร ท ูทร ี(Zero to Three) 
เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่ำทุกกจิกรรมถูกออกแบบอยำ่งเหมำะสมในกำรกระตุน้ใหเ้กดิกำรเรยีนรูท้ีด่รีว่มกนั
ระหว่ำงพ่อ แม ่และลกู 
 
      1.8.3 ระบบกำรศกึษำ 
   ระบบกำรศกึษำม ี3 รปูแบบ ไดแ้ก่ กำรศกึษำในระบบ กำรศกึษำนอกระบบ และ
กำรศกึษำตำมอธัยำศยั ดงันี้ 
   1. กำรศกึษำในระบบ เป็นกำรศกึษำทีก่ ำหนดจดุมุง่หมำย วธิกีำรศกึษำ หลกัสตูร 
ระยะเวลำของกำรศกึษำ กำรวดัและประเมนิผลซึง่เป็นเงือ่นไขของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำทีแ่น่นอน  
     2. กำรศกึษำนอกระบบ เป็นกำรศกึษำทีม่คีวำมยดืหยุน่ในกำรก ำหนดจุดมุง่หมำย 
รปูแบบ วธิกีำรจดักำรศกึษำ ระยะเวลำของกำรศกึษำ กำรวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส ำคญั
ของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำ โดยเน้ือหำและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพปญัหำ
และคำมตอ้งกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
     3. กำรศกึษำตำมอธัยำศยั เป็นกำรศกึษำทใีหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตำมควำม
สนใจ ศกัยภำพ ควำมพรอ้ม และโอกำส โดยศกึษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สงัคม สภำพแวดลอ้ม สื่อ 
หรอืแหล่งควำมรูอ้ื่นๆ 
   สถำนศกึษำอำจจดักำรศกึษำในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงหรอืทัง้สำมรปูแบบกไ็ด้ 
       1.8.4 กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัและกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
              กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัและกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนใหจ้ดัในสถำนศกึษำดงัต่อไปนี้ 
                   1. สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันำเดก็
ก่อนเกณฑข์องสถำบนัศำสนำ ศูนยบ์รกิำรช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ของเดก็พกิำรและเดก็ซึง่มคีวำม
ตอ้งกำรพเิศษ หรอืสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัทีเ่รยีกชื่ออยำ่งอื่น 
                     2. โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนของรฐั โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนทีส่งักดัสถำบนั
พุทธศำสนำหรอืศำสนำอื่น 
                       3. ศูนยก์ำรเรยีน ไดแ้ก่ สถำนทีเ่รยีนทีห่น่วยงำนจดักำรศกึษำนอก
โรงเรยีนบุคคล ครอบครวัชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน องคก์ร
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วชิำชพีสถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำร โรงพยำบำล สถำบนัทำงกำรแพทย ์สถำนสงเครำะห ์และ
สถำบนัสงัคมอื่นเป็นผูจ้ดั 
     1.8.5 ลกัษณะผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์
              ลกัษณะผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคต์ำมแนวพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 
สำมำรถสรุปเป็นสำระส ำคญัไดด้งันี้ (นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 95 ; อำ้งองิจำก คณะอนุกรรมกำร
ปฏริปูกำรเรยีนรู.้ 2543 : 11) 
              ผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์คอื ผูเ้รยีนทีเ่ป็นคนด ีคนเก่ง และคนมคีวำมสุข 
              คนด ีหมำยถงึ คนทีด่ ำเนินชวีติอยำ่งมคีุณภำพ มจีติใจทีด่งีำม มคีุณธรรม 
จรยิธรรม มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ัง้ดำ้นจติใจ และพฤตกิรรมทีแ่สดงออก อำท ิมวีนิยั ซื่อสตัย ์มี
เหตุผล ขยนั ประหยดั มจีติใจเป็นประชำธปิไตย เป็นต้น 
              คนเก่ง หมำยถงึ คนทีม่สีมรรถภำพสงูในกำรด ำเนินชวีติ โดยมคีวำมสำมำรถดำ้น
ใดดำ้นหนึ่ง หรอืรอบดำ้น หรอืมคีวำมสำมำรถพเิศษเฉพำะทำง เช่น ทกัษะและกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตร ์ควำมสำมำรถทำงดำ้นคณติศำสตร ์ควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำ เป็นตน้ 
              คนมคีวำมสุข หมำยถงึ คนทีม่สีุขภำพดทีัง้กำยและจติ เป็นคนร่ำเรงิแจม่ใส 
รำ่งกำยแขง็แรง จติใจเขม้แขง็ มมีนุษยสมัพนัธ ์มคีวำมรกัต่อทุกสรรพสิง่ และสำมำรถด ำรงชวีติได้
อยำ่งพอเพยีงแก่อตัภำพ 
  
 1.9 การจดัการสถานศึกษาปฐมวยั 
     กำรจดักำรสถำนศกึษำส ำหรบัเดก็มคีวำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก ซึง่บดิำ–มำรดำ หรอืผูป้กครองควร
ท ำกำรศกึษำขอ้มลูโดยรวมเกีย่วกบัสถำนศกึษำในดำ้นต่ำงๆ ทัง้ดำ้นสถำนที ่ดำ้นบุคลำกร ดำ้นกำร
เรยีนกำรสอน รวมถงึดำ้นบรกิำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเลอืกโรงเรยีนทีเ่หมำะสมใหก้บับุตรหลำน 
ซึง่สำมำรถสรปุเป็นประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 
         1.9.1 ด้านสถานท่ี 
      สถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆโรงเรยีนสำมำรถส่งผลต่อกำรเรยีนรูข้องเดก็ได้
เช่นกนั ผูป้กครองจงึควรเอำใจใส่ดำ้นสถำนทีข่องโรงเรยีนดว้ย ดงัจะมผีูก้ล่ำวถงึกำรจดักำร
สถำนศกึษำปฐมวยัดำ้นสถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 
                 จฬุำภรณ์ ประจงพงศพ์นัธุ ์(2546 : 15) กล่ำวว่ำ ในกำรเลอืกโรงเรยีนใหแ้ก่เดก็ ท ำเล
ทีต่ ัง้ของโรงเรยีนมคีวำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ โรงเรยีนควรตัง้อยูใ่นบรเิวญทีไ่ม่มโีรงงำนอุตสำหกรรมที่
สรำ้งมลพษิหรอืมลภำวะใหแ้ก่เดก็ๆ และควรอยูใ่นสถำนทีซ่ึง่สำมำรถเดนิทำงไปมำไดส้ะดวกเพื่อ
ประโยชน์ในกำรรบั – ส่งบุตรหลำนในกรณีทีผู่ป้กครองท ำกำรรบั-ส่งดว้ยตนเอง อกีทัง้กำรจดัอำคำร
สถำนที ่สภำพแวดลอ้มภำยในโรงเรยีน วสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ กม็สี่วนส ำคญัในกำรสรำ้งเสรมิ
ประสบกำรณ์และพฒันำกำรของเดก็  
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                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรประถมศกึษำแห่งชำต ิ(2540 : 9) ไดก้ ำหนด
แนวกำรจดัสภำพแวดลอ้ม ดงันี้ 

    1. กำรจดัสภำพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน  
        1.1 จดัใหม้บีรรยำกำศน่ำอยู ่สะดวกสบำยคลำ้ยบำ้นมำกทีสุ่ด  

          1.2 มแีสงสว่ำงเพยีงพอ อำกำศถ่ำยเทสะดวก สะอำด ปลอดภยั ผนังและ
เพดำนควรทำดว้ยสอ่ีอน เยน็ตำ เช่น สคีรมี สฟ้ีำอ่อน สเีขยีวอ่อน ฯลฯ 
          1.3 จดัใหม้มีมุประสบกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อช่วยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันำจำก
กำรเล่น จดัแบ่งพืน้ทีภ่ำยในหอ้งใหม้มีุมเล่นส ำหรบัเดก็อยำ่งน้อย 5 มมุ เช่น มุมบำ้น มมุบลอ็ก มมุ
หนงัสอื มมุธรรมชำต ิมุมศลิปะ ฯลฯ โดยจดัหมุนเวยีนและเปลีย่นสื่อ หรอืเครือ่งเล่นตำมควำม
เหมำะสม 
          1.4 จดัใหม้วีสัดุ ครภุณัฑ ์เช่น โต๊ะ เกำ้อี ้ตูส้ ำหรบัเกบ็เครือ่งนอนเครือ่งใช้
ส่วนตวัของเดก็ และเครือ่งเล่นมขีนำดเหมำะสมและเพยีงพอกบัจ ำนวนเดก็ 
          1.5 ควรมพีืน้ทีส่ ำหรบัจดักจิกรรมรำยบุคคล กลุ่มเลก็ และกลุ่มใหญ่ 
      2. กำรจดัสภำพแวดลอ้มภำยนอกหอ้งเรยีน 
          2.1 ควรมสีนำม บรเิวณรม่รืน่ บรเิวณโล่งแจง้ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั 
และประโยชน์ของกำรใชส้อย 
          2.2 สนำมเดก็เล่น มบีรเิวณกวำ้งเพยีงพอกบัจ ำนวนเดก็ มพีืน้ผวิทีม่ที ัง้
พืน้ดนิ ทรำย หญำ้ ทัง้ทีเ่ป็นเนินและทีร่ำบ แบ่งพืน้ทีบ่ำงส่วนส ำหรบัจดัวำงของเล่นทัง้ชนิดทีม่ลีอ้ 
เครือ่งเล่นปีนปำ่ย เครือ่งเล่นทรงตวั ชงิชำ้ กระดำนลื่น ทีส่ ำหรบัเล่นน ้ำเล่นทรำย 
          2.3 เครือ่งเล่นต่ำงๆตอ้งเหมำะสมกบัวยัเดก็ มคีวำมแขง็แรง ทนทำน อยูใ่น
สภำพทีใ่ชก้ำรไดป้ลอดภยั และมจี ำนวนเพยีงพอกบัเดก็ 
          2.4 ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั เพื่อควำมสดชื่นสวยงำม รวมทัง้ปลกูไมใ้หญ่เพื่อ
ควำมร่มรื่น ถำ้สำมำรถท ำสวนหยอ่มไดจ้ะช่วยสรำ้งบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มทีด่ใีหก้บัเดก็ 
                 เยำวพำ เดชะคุปต ์(2540 : 177) กล่ำวว่ำ หอ้งเรยีนส ำหรบัเดก็ระดบั
อนุบำลควรมขีนำดใหญ่พอทีเ่ดก็จะท ำงำนและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดโ้ดยไมรู่ส้กึอดึอดั กำรจดั
สภำพแวดลอ้มภำยในหอ้งเรยีนควรจดัใหม้สีภำพคลำ้ยบำ้น และมคีวำมยดืหยุม่ หอ้งเรยีนควรเป็นรปู
สเีหลีย่มผนืผำ้อยูต่กิบัพืน้ดนิ ไมค่วรมซีอกมุมทีเ่ดก็จะหลบซ่อนได ้ควรมหีอ้งน ้ำและอ่ำงลำ้งมอืไวใ้น
หอ้ง ประตูทำงเขำ้ควรอยู่ระดบัเดยีวกบัพืน้ หอ้งเรยีทีเ่หมำะสมควรมขีนำด 40 x 60 ตำรำงฟุต ต่อ
เดก็ 1 คน ควรมเีนื้อทีน่อกหอ้งเรยีนทีใ่ชเ้ป็นสนำมเล่นและบรเิวณทีจ่ะใชป้ลกูตน้ไม ้หรอืท ำสวนครวั 
                 สรปุไดว้่ำ สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกบรเิวณโรงเรยีน มอีทิธพล
ต่อกำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำรของเดก็ ซึง่สถำนศกึษำปฐมวยัตอ้งค ำนึงถงึและเตรยีมใหพ้รอ้ม 
เพื่อใหเ้ดก็ๆไดเ้รยีนรูอ้ย่ำงสะดวก สะอำด ปลอภยั และมคีวำมสุขเมือ่อยูใ่นโรงเรยีน 
         1.9.2 ด้านบคุลากร 
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                 ครเูป็นผูท้ีม่บีทบำทส ำคญัในกำรจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปตำมจดุมุง่หมำยของ 
หลกัสตูรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็อนุบำล ครู
เป็นบุคลำกรทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ในกำรทีจ่ะท ำใหก้ำรเรยีนกำรสอนบรรลุตำมเป้ำหมำยของกำรจดั
กำรศกึษำ คอื กำรท ำใหผู้เ้รยีนมพีฒันำกำรทัง้ดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคม และสตปิญัญำอยำ่งสมดุล
และกลมกลนื 
     ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต ิ(2544 : 9 – 13) ไดก้ ำหนด 
เกณฑก์ำรคดัเลอืกครตูน้แบบ ปี 2544 ดงันี้ 
            1. กำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครตูำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 คอื ครตูอ้งจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั มคีวำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ 
และมคีวำมสำมำรถดำ้นวชิำกำร โดยเน้นควำมส ำคญัทัง้กระบวนกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ควำมรู ้
คุณธรรม และบรูณำกำรในเรือ่งรำวต่ำงๆใหเ้หมำะสมกบัระดบักำรศกึษำ 

    2. กำรครองตนของคร ูหมำยถงึ กำรเป็นแบบอยำ่งทีด่ที ัง้ดำ้นส่วนตวัและ 
ครอบครวั มคีุณธรรม จรยิธรรม มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีจรรโลงจำรตีประเพณี ศลิป วฒันธรรม 
ของชำต ิมจีรรยำบรรณในวชิำชพีครู มจีติวญิญำณของควำมเป็นครู เป็นทีย่อมรบัของคร ูผูเ้รยีน 
และชุมชน 

    3. กำรประสำนงำนกบัชุมชน หมำยถงึ กำรเป็นบุคคลทีไ่ดร้บักำรยอมรบั 
และศรทัธำจำกชุมชนในควำมสำมำรถ บุคลกิภำพและคุณงำมควำมด ีเป็นผูน้ ำชุมชนทำงวชิำกำร 
เป็นสมำชกิและสนบัสนุนองคก์รวชิำชพีครู รูจ้กัองคป์ระกอบของชุมชนอนัเป็นทีต่ ัง้ของโรงเรยีน 
เป็นอยำ่งด ีสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมรว่มมอือนัดรีะหว่ำงสถำนศกึษำกบัชุมชนในกำรรว่มกนัจดั 
และพฒันำกำรศกึษำ สำมำรถน ำชุมชนเขำ้มำมสี่วนรว่มในกำรสนับสนุนกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ 
สำมำรถน ำโรงเรยีนช่วยเหลอืชุมชนและรว่มมอืกบัชุมชนในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
ในกำรวจิยัครัง้นี้จงึก ำหนดว่ำควำมตอ้งกำรดำ้นบุคลำกร หมำยถงึ เรือ่งกำร 
จดักำรเรยีนกำรสอน เช่น ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัแนวและแผนกำรจดัประสบกำรณ์ กำร 
จดักำรเรยีนกำรสอน กำรวดัและประเมนิผล กำรผลติสื่อและกำรใชส้ื่อ กำรจดัชัน้เรยีน เรือ่ง 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงบุคลำกรกบัเดก็ เช่น ควำมรกั เมตตำ กรณุำต่อเดก็ สำมำรถอยู่กบัเดก็ได ้
เขำ้ใจธรรมชำตขิองเดก็ เขำ้ใจควำมตอ้งกำรของเดก็ มบีุคลกิภำพด ีวำจำสุภำพ น ้ำเสยีงอ่อนโยน 
ยิม้แยม้แจม่ใส รกัเดก็ เรือ่งกำรมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงบุคลำกรกบัผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เรือ่งคุณลกัษณะของบุคลำกร เช่น มศีรทัธำในวชิำชพี อำรมณ์ด ีใจเยน็ ม ี
ควำมเป็นระเบยีบ สะอำด ประหยดั อดทน ขยนั ซื่อสตัย ์ยตุธิรรม ใจด ีชอบศลิปะ สุขภำพ 
ด ีและแคล่วคล่องว่องไว 
                เยำวพำ เดชะคุปต ์(2542 : 110 – 111) กล่ำวว่ำ ครทูีส่อนในระดบั 
อนุบำลจะตอ้งเป็นทัง้มำรดำ พีเ่ลีย้ง เพื่อน และผูน้ ำของเดก็ จงึตอ้งมนีิสยัและจติใจด ีสำมำรถที ่
จะอยูก่บัเดก็ได ้ครรูะดบัน้ีจงึควรมคีุณลกัษณะโดยทัว่ไป ดงันี้ 
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                1. มบีุคลกิภำพเป็นแบบอยำ่งทีด่เีกีย่วกบัท่ำทำง เช่น กำรเดนิ กำรยนื และแต่งกำยด ี
เหมำะสมกบัสภำพและวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ 
                2. วำจำสุภำพ น ้ำเสยีงอ่อนโยน และกำรพูดกบัเดก็ตอ้งใชค้ ำสุภำพเสมอ จะท ำใหเ้ดก็มี
วำจำด ีและประโยคทีพ่ดูกบัเดก็ควรเป็นประโยคทีส่มบรูณ์และชดัเจน 
                3. ยิม้แยม้แจ่มใส ยิม้งำ่ย น่ำพดู น่ำคบหำสมำคมดว้ย ซึง่จะท ำใหเ้ดก็มคีวำมรูส้กึอบอุ่น 
และโดยเฉพำะในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนใหแ้ก่เดก็นัน้ ครผููส้อนควรใหค้วำมเป็นกนัเองกบั
เดก็ใหม้ำกทีสุ่ด 
                4. มคีวำมรกัเดก็และปฏบิตัต่ิอเดก็ดว้ยควำมรกัอยำ่งแทจ้รงิและเสมอหน้ำกนั 
                5. อำรมณ์ด ีใจเยน็ ผูท้ีอ่ยูก่บัเดก็ตอ้งเป็นผูท้ีส่ำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ ไมโ่กรธงำ่ย ไม่
โมโหรำ้ย ไมต่กใจและตื่นเต้นจนเกนิไป มอีำรมณ์รว่มกบัเดก็ รูจ้กัรบัฟงัพจิำรณำเรื่องรำวปญัหำต่ำง 
ๆ เกีย่วกบัเดก็ และชีแ้จงแก่เดก็อยำ่งมเีหตุผล 
                6. เมตตำ กรุณำ ปกตเิดก็เลก็ ๆ จะมจีติใจอ่อนโยน ถำ้ครดูแูลเดก็ดว้ยควำมเมตตำ
กรณุำ จะท ำใหเ้ดก็ว่ำงำ่ยและเป็นคนด ีเมือ่เดก็โตขึน้กจ็ะมคีวำมเมตตำกรณุำเช่นเดยีวกบัครู 
                7. มคีวำมเป็นระเบยีบ สะอำด และประหยดั พรอ้มทัง้ฝึกเดก็ใหเ้คยชนิดว้ยกำรจดัสภำพ
หอ้งเรยีน เช่น มมุของเล่นใหเ้ป็นระเบยีบ สะอำด และรูจ้กัเกบ็รกัษำ ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
                8. อดทน ครตู้องฝึกตนเองใหม้คีวำมอดทน เพรำะเดก็ยงัไมส่ำมำถเขำ้ใจ และท ำอะไรได้
เท่ำผูใ้หญ่จงึตอ้งใชเ้วลำและควำมอดทนอย่ำงมำกในกำรฝึกอยรมเดก็ 
                9. ขยนั เอำใจใส่ต่อหน้ำที ่ไมเ่บื่อหน่ำยในกำรงำน ปฏบิตังิำนอยำ่งสม ่ำเสมอ ไมด่ดูำย 
ขยนัท ำงำนใหส้ ำเรจ็ไปดว้ยด ี
                10. ซื่อสตัย ์ตอ้งมคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติและซื่อตรงต่อหน้ำทีข่องตน ซื่อตรงต่อผูอ้ื่น ซึง่จะ
เป็นแบบอยำ่งใหเ้ดก็ประพฤตติำม 
                11. ยตุธิรรมและตดัสนิใจด ีครผููส้อนจะตอ้งมคีวำมยตุธิรรมเป็นอยำ่งด ีเมือ่มปีญัหำ
เกดิขึน้จะตอ้งพจิำรณำปญัหำอยำ่งรอบคอบ วำงตนเป็นกลำง รูจ้กัเหตุและผล ตดัสนิปญัหำตำมเหตุ
และผล และสำมำรถตดัสนิใจท ำสิง่ใดสิง่หน่ึงทีจ่ะแกป้ญัหำได ้
                12. เขำ้ใจธรรมชำตแิละควำมตอ้งกำรของเดก็เลก็ ๆ ว่ำยงัตอ้งกำรควำมดแูลเอำใจใส่
อยำ่งใกลช้ดิ ครผููส้อนควรใหค้วำมอบอุ่นแก่เดก็เสมอืนคนในครอบครวัของเดก็เอง สิง่นี้จะเป็น
เครือ่งช่วยใหเ้ดก็อยำกมำโรงเรยีน ฉะนัน้ครผููส้อนจงึควรมคีวำมรูเ้กี่ยวกบัพฒันำกำรของเดก็ และ
สำมำรถส่งเสรมิพฒันำกำรดำ้นต่ำง ๆ ของเดก็ได ้
                13. ชอบศลิปะ ครสูอนเดก็เลก็ควรมคีวำมสำมำรถในกำรวำดภำพได้ รอ้งเพลงได ้ท ำ
กำรฝีมอืได ้เล่นดนตรไีด ้เหล่ำนี้จะช่วยในกำรสอนเดก็ไดเ้ป็นอย่ำงด ี
                14. สุขภำพด ีครคูวรรกัษำสุขภำพใหแ้ขง็แรง ยิง่อยูก่บัเดก็เลก็มำกเท่ำใด ครจูะตอ้ง
ระวงัเรือ่งสุขภำพใหม้ำก เพรำะจะตอ้งเคลื่อนไหวอยูเ่สมอ บำงทกีเ็ล่นกบัเดก็ดว้ย 
                15. แคล่วคลอ่งว่องไว กำรอยูก่บัเดก็เลก็ ๆ ซึง่ซุกซนและเคลื่อนไหวอยูเ่สมอนัน้ ครเูดก็
เลก็จงึควรคล่องแคล่วว่องไว กระฉบักระเฉง สำมำรถตดิตำมเดก็ไดท้นั 
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                รตันำ ศรเีหรญั (2544 : 20 – 23) จ ำแนกบทบำทของครอูนุบำลเป็น 3 ประกำร ไดแ้ก่ 
                1. กำรสัง่สอน เป็นวธิกีำรทีจ่ะท ำใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูใ้นวชิำกำรแขนงต่ำง ๆ ทัง้ใน
ส่วนทีเ่ป็นควำมรูพ้ืน้ฐำน และควำมรูเ้ฉพำะดำ้น ท ำใหผู้เ้รยีนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรูแ้ขนงต่ำง ๆ 
เขำ้ดว้ยกนัในลกัษณะของกำรบูรณำกำร ผูเ้รยีนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกทฤษฎไีปสู่กำร
ปฏบิตัไิดอ้ย่ำงเหมำะสม 
                2. กำรใหก้ำรอบรม เป็นกำรทีค่รปูลกูฝงัแนวควำมคดิ ควำมเชื่อ ทศันคต ิหรอืค่ำนิยม
ใหก้บัผูเ้รยีน 
                3. กำรเป็นแบบอยำ่งทีด่ ีเพรำะเดก็มกัเลยีนแบบพฤตกิรรมของบุคคลทีต่นใกลช้ดิและให้
ควำมเคำรพนบัถอื ถำ้นกัเรยีนเกดิควำมประทบัใจในพฤตกิรรมของครคูนใดกม็กัจะยดึถอืครผููน้ัน้เป็น
แบบอยำ่งในกำรด ำเนินชวีติ 
                ครอูนุบำลมบีทบำทส ำคญัทัง้ต่อผูป้กครอง และต่อเดก็ เป็นผูท้ีใ่หก้ำรสัง่สอน อบรม และ
เป็นแบบอยำ่งทีด่ใีหก้บัเดก็ จงึตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณลกัษณะทีด่ ีดงันัน้ บุคลำกรจงึเป็นปจัจยัส ำคญั
อยำ่งยิง่ในกำรด ำเนินงำนในสถำนศกึษำปฐมวยั ทัง้นี้บุคลำกรสำมำรถทีจ่ะก ำหนดคุณภำพขยอง
โรงเรยีน คอื กำรจดัท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบของบุคลำกร ซึง่ควรค ำนึงถงึควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
อตัรำส่วนทีเ่หมำะสม ซึง่มผีลต่อกำรดแูลเดก็แต่ละคน 
          1.9.3 ด้านหลกัสตูรและแนวการจดัประสบการณ์ 
                 กำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็อนุบำลมลีกัษณะทีแ่ตกต่ำงจำกเดก็ในวยั
สงูขึน้ไป 
เพรำะเดก็อนุบำลจะเรยีนรูไ้ดด้จีำกกจิกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรเล่น กำรท ำงำนศลิป เป็นตน้ 
ดงันัน้จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมกีำรจดัประสบกำรณ์และจดักจิกรรมทีเ่หมำะสมใหก้บัเดก็ เพื่อ 
กระตุน้ใหเ้ดก็มพีฒันำกำรอยำ่งเตม็ศกัยภำพ ซึง่มผีูก้ล่ำวถงึหลกัสตูรและกำรเรยีนกำรสอนไวด้งันี้ 
                 กรมวชิำกำร (2546 : 20) ก ำหนดแนวทำงกำรจดัประสบกำรณ์ส ำหรบัเดก็
อนุบำลไวใ้นหลกัสตูร ดงันี้ 
                1. ดแูลสุขภำพอนำมยัและตอบสนองควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนทำงรำ่งกำยและจติใจของเดก็ 
                2. สรำ้งบรรยำกำศของควำมรกั ควำมอบอุ่น ควำมไวว้ำงใจ และควำมมัน่คงทำงอำรมณ์ 
                3. จดัประสบกำรณ์ตรง ใหเ้ดก็ไดเ้ลอืก ลงมอืกระท ำและเรยีนรูจ้ำก ประสำทสมัผสัทัง้ ๕ 
และกำรเคลื่อนไหวผ่ำนกำรเล่น      
                      4. เปิดโอกำสใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลทีแ่วดลอ้มและสิง่ต่ำงๆ รอบตวั
เดก็              อยำ่งหลำกหลำย 
                      5. จดัสถำนที ่วสัดุอุปกรณ์ เครือ่งใชแ้ละของเล่นทีส่ะอำด ปลอดภยั 
เหมำะสมกบัเดก็  
                6. ใชก้ำรสงัเกตและตดิตำมกำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำรอยำ่งต่อเนื่องสม ่ำเสมอ 
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                      7. ใหค้รอบครวั ชุมชน และสถำนศกึษำมสี่วนรว่มในกำรจดัประสบกำรณ์
กำรเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ 
                 กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2545 : 12 – 13) กล่ำวว่ำ ส ำหรบัเดก็ปฐมวยั กำร
เรยีนรูไ้มใ่ช่กำรอ่ำน คดั เขยีน และคดิเลข เพรำะกำรสอนเช่นนัน้เป็นกำรเรง่รดัพฒันำกำรเดก็ใหเ้รว็
ไปกว่ำธรรมชำต ิซึง่เป็นกำรสรำ้งใหเ้ดก็เครยีดและคบัขอ้งใจ และเป็นกำรท ำลำยสุขภำพจติของเดก็ 
โดยธรรมชำตพิฒันำกำรของเดก็แต่ละคนมอีตัรำแตกต่ำงกนัในแต่ละดำ้น ประกำรณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัจะ
เป็นองคค์วำมรูส้ะสม ซึง่ตอ้งเกดิจำกกำรเล่นหรอืกำรท ำกจิกรรม ประสบกำรณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัจำกบำ้น
หรอืทีค่รจูดัขึน้ จะท ำใหเ้ดก็เรยีนรูด้ว้ยกำรซมึซบัประสบกำรณ์จำกกำรพดู กำรฟงั กำรสงัเกต และ
กำรใชค้วำมคดิขณะท ำกจิกรรมและสมัผสักจิกรรมทีเ่ดก็ไดร้บันัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัพฒันำกำร
ของเดก็ดว้ย 
                 กำรสอนเดก็ปฐมวยัมใิช่กำรบอกเดก็ใหท้ ำตำมค ำสัง่ของคร ูหรอืท ำ
กจิกรรมตำมทีค่รกู ำหนด แต่กำรสอนเดก็ปฐมวยัคอืกำรแนะแนว และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เดก็ 
เพื่อใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ทีค่รจูดั สิง่แวดลอ้มจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้ดก็เกดิกำรอยำกเรยีนรู ้
เดก็ปฐมวยัเรยีนรูไ้ดด้จีำกกำรลงมอืปฏบิตั ิไดส้มัผสั ไดท้ดลอง และไดค้ดิแกไ้ขปญัหำ กจิกรรมกำร
เรยีนกำรสอนทีค่รจูดัตอ้งมคีวำมหลำกหลำย และใหเ้วลำแก่เดก็มำกพอ โดยเฉพำะเดก็ปฐมวยัซึง่มี
ประสบกำรณ์ตน้ทุนน้อย พฒันำกำรทำงปญัญำยงัไมเ่ป็นนำมธรรม ครตูอ้งใหเ้ดก็มกีำรสะสม
ประสบกำรณ์ตน้ทุนดว้ยตวัเดก็เอง โดยกำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรูท้ีเ่ดก็สำมำรถสมัผสัได ้คดิคน้หำ
ค ำตอบไดด้ว้ยตนเอง 
                 จำกทีก่ล่วมำสรปุไดว้่ำ กำรจดักจิกรรมและประสบกำรณ์ส ำหรบัเดก็
ปฐมวยั คอื กำรใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยผ่ำนรปูแบบของกำรเล่น เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัประสบกำรณ์ตรง และเกดิ
ทกัษะในกำรเรยีนรูช้วีติ 
          1.9.4 ด้านบริการ 
                 กำรจดับรกิำรดำ้นต่ำงๆในโรงเรยีนอนุบำล เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
เพื่อใหก้ำรจดักำรเรยีนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึ่งบรกิำรทีค่วรจดัใหม้ขีึน้ในโรงเรยีน
อนุบำล ไดแ้ก่ บรกิำรดำ้นโภชนำกำร บรกิำรดำ้นสุขอนำมยั บรกิำรดำ้นควำมปลอดภยั และบรกิำรรถ
รบัส่งนกัเรยีน 
                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน (2536 : 19) ไดใ้หค้วำมหมำย
ของกำรบรกิำรในสถำนศกึษำปฐมวยัว่ำ กำรบรกิำรนักเรยีนเป็นส่วนหนึ่งของงำนกจิกำรนกัเรยีน ซึง่
จดับรกิำรใหน้กัเรยีนวยัอนุบำล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ปลอดภยั และใหผ้ลเตม็ทีต่่อกำรเพิม่พนู
ควำมสมบรูณ์และประสบกำรณ์ชวีติโดยตรงแก่นกัเรยีนอยำ่งทัว่ถงื นอกเหนือจำกกจิกรรมกำรเรยีน
กำรสอน กำรบรกิำรนกัเรยีน ไดแ้ก่ กำรจดับรกิำรดำ้นโภชนำกำร กำรจดับรกิำรดำ้นสุขภำพอนำมยั 
และกำรจดับรกิำรดำ้นควำมปลอดภยัของนกัเรยีน 
                1.9.4.1 บริการด้านโภชนาการ 
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                             บรกิำรดำ้นโภชนำกำรเป็นงำนทีเ่กีย่วกบังำน 2 งำน คอื กำรจดั
อำหำรและกำรใหค้วำมรูด้ำ้นอำหำร โดยทีก่ำรจดับรกิำรดำ้นโภชนำกำรมคีวำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ
ของเดก็อนุบำล เนื่องจำกเป็นช่วงอำยุทีร่่ำงกำยมกีำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำรอย่ำงรวดเรว็ ซึง่จะ
เกดิผลดเีมือ่ไดร้บักำรเลีย้งดดูว้ยโภชนำกำรทีถู่กตอ้ง (อำรมณ์ สุวรรณปำล. 2537 : 117)  
                    ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน (2535 : 29) กล่ำวว่ำ อำหำร
ทีม่ปีระโยชน์และคุณค่ำจะช่วยส่งเสรมิพฒันำกำรของร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญำ 
ใหแ้ก่เดก็และผูใ้หญ่ เดก็ตอ้งไดร้บัอำหำรทีเ่พยีงพอและไดร้บักำรเรยีนรูเ้กีย่วกบันิสยัในกำรกนิอำหำร
ทีถู่กตอ้ง โดยมหีลกัในกำรจดัอำหำรส ำหรบัโรงเรยีนอนุบำล ดงันี้ 
                            1. อำหำรและของว่ำงในแต่ละวนัจะต้องมปีรมิำณและคุณค่ำตำมหลกั
โภชนำกำร 
                                  2. ควรตดิรำยกำรอำหำรไวใ้หเ้หน็ไดช้ดั ผูป้กครองจะตอ้งทรำบว่ำใน
แต่ละวนัอำหำรทีเ่ดก็ไดบ้รโิภคจรงิคอือะไรบำ้ง อุปกรณ์ในกำรกนิอำหำรตอ้งสะอำด และมขีนำดที่
เหมำะสมกบัเดก็ เวลำอำหำรเป็นเวลำทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูท้ำงสงัคมและเรยีนรูป้ระสบกำรณ์ ดงันัน้ระหว่ำง
อำหำรจะตอ้งมผีูใ้หญ่อยูก่บัเดก็ดว้ย อยำ่งน้อยทีสุ่ด 1 คน 
                            3. อำหำรทีเ่ดก็น ำมำจำกบำ้น เช่น นม โจก๊ ขนม ตอ้งเกบ็ไวอ้ยำ่งดี
จนกว่ำจะถงึเวลำอำหำร ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ หรอืมฝีำครอบมดิชดิ 
                           4. อำหำรจะตอ้งถูกจดัเตรยีมในทีท่ีส่ะอำด สะดวกและภำชนะทีใ่ช้
ตอ้งไมเ่ป็นอนัตรำย เช่น ไม่ใชภ้ำชนะพลำสตกิใส่อำหำรรอ้น ไมใ่ชช้อ้นสงักะส ีกำรปรงุอำหำรจะตอ้ง
จดัปรงุใหสุ้ก และรกัษำคุณค่ำทำงอำหำรไว ้
                            บรกิำรดำ้นโภชนำกำรจงึหมำยถงึกำรจดัอำหำรทีม่ปีระโยชน์ มคีุณค่ำ
ตำมหลกัโภชนำกำร และมปีรมิำณเพยีงพอกบัควำมต้องกำรของเดก็อนุบำล ซึง่โรงเรยีนอำจจดั
โครงกำรอำหำรกลำงวนัทีม่อีำหำรทีม่คีุณค่ำทำงโภชนำกำรสมบรูณ์ใหก้บันกัเรยีน 
             1.9.4.2 บริการด้านสขุอนามยั 
                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน (2535 : 25 – 28) กล่ำวว่ำ กำร
จดัสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั และถูกสุขอนำมยัเป็นสิง่ส ำคญัยิง่ หลกัสตูรทีด่ ีหรอืปฏสิมัพนัธท์ำงบวก
ระหว่ำงเดก็กบัผูใ้หญ่ ไมส่ำมำรถทดแทนสิง่ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อเดก็ได้ โรงเรยีนอนุบำลทีม่คีุณภำพตอ้ง
มุง่ป้องกนักำรเจบ็ปว่ย หรอือุบตัเิหตุ และเตรยีมกำรส ำหรบัสิง่ฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้ ตลอดจนให้
กำรศกึษำกบัเดก็ในดำ้นกำรฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั โดยมหีลกักำรปฏบิตั ิ
ดงันี้ 
                             1. โรงเรยีนตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยในกำรป้องกนั
สุขภำพ และควำมปลอดภยัของเดก็โดยส่วนรวม เช่น กำรสุขำภบิำล สุขอนำมยั และคุณภำพน ้ำของ
กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณะสุข และกำรป้องกนัไฟไหม ้
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                         2. บุคลำกรแต่ละคนตอ้งมสีุขภำพกำย และสุขภำพจติทีด่เีหมำะแก่
กำรดแูลเดก็ โดยบุคลำกรทุกคนตอ้งไดร้บักำรตรวจสุขภำพ บุคลำกรใหม่จะตอ้งมรีะยะทดลองกำร
ปฏบิตังิำนทีเ่พยีงพอใหผู้บ้รหิำรตดัสนิไดว้่ำ เหมำะกบักำรท ำงำนรว่มกบัเดก็หรอืไม่ 
                           3. เดก็แต่ละคนตอ้งมบีนัทกึสุขภำพ 
                          4. โรงเรยีนควรก ำหนดขอ้จ ำกดัในกำรมำเรยีนของเดก็ทีป่ว่ย 
มกีำรจดับุคลำกรรบัผดิชอบเพื่อแจง้ใหผู้ป้กครองทรำบ ดแูลเดก็ปว่ย และป้องกนัเดก็ทีม่สีุขภำพด ี
                           5. ควรดแูลควำมปลอดภยัเมือ่เดก็มำถงึโรงเรยีนและกลบับำ้น 
เป็นกำรปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงผูป้กครองและบุคลำกร โดยจดัใหม้บีตัรประจ ำตวัผูป้กครองและสมดุลงชื่อ
เมือ่มำส่งหรอืรบั เพื่อใหแ้น่ใจว่ำเดก็ไดก้ลบัออกไปกบับุคคลทีม่สีทิธใินกำรรบัเดก็เท่ำนัน้ 
                        6. ถำ้โรงเรยีนมยีำนพำหนะรบัส่งเดก็ ยำนพำหนะนัน้ตอ้งมี
เครือ่งป้องกนัไมใ่หเ้ดก็พลดัตก มสีภำพปลอดภยั มอุีปกรณ์ภำยในรถทีเ่หมำะสมกบัวยัของเดก็ 
                      7. เครือ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆตลอดจนอุปกรณ์ทุกชิน้ทีเ่ดก็ใช้ ตอ้ง
ท ำควำมสะอำดทุกวนั และดูแลใหส้ะอำดปรำศจำกเชือ้โรค 
                           8. ของใชส้่วนตวัเดก็ แปรงสฟีนั ผำ้เชด็ตวั จะตอ้งสะอำด
จดัเกบ็ในทีเ่กบ็ของของแต่ละคนอยำ่งเป็นระเบยีบ 
                            9. หอ้งน ้ำ หอ้งสว้ม ทีด่ื่มน ้ำ และอุปกรณ์ต่ำงๆควรจดัอยำ่ง
เหมำะสมกบัตวัเดก็ และถูกสุขลกัษณะ 
                          10. สภำพของหอ้งและบรเิวณอำคำร ควรจดัใหป้ลอดภยั และ
ถูกสุขลกัษณะ 
                          11. เครือ่งเล่นสนำมตอ้งจดัใหใ้ชอ้ย่ำงปลอดภยั 
                          12. ยำ สำรเคม ีและสิง่อนัตรำยอื่น ๆ ควรมฉีลำกระบุ
รำยละเอยีดต่ำงๆ และจดัเกบ็ไวใ้นทีป่ลอดภยัพน้มอืเดก็ 
                         13. โรงเรยีนตอ้งฝึกบุคลำกรใหม้ทีกัษะในกำรป้องกนั และ
แกไ้ขเหตุฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้ 
                          14. โรงเรยีนตอ้งมบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในเรือ่งกำร
ปฐมพยำบำลเหตุฉุกเฉินอย่ำงน้อย 1 คน ประจ ำอยูต่ลอดเวลำ มวีสัดุในกำรปฐมพยำบำลอย่ำง
ครบถว้นและเพยีงพอ 
                       บรกิำรดำ้นสุขอนำมยัจงึหมำยถงึกำรรบรกิำรสุขภำพทีส่ถำนศกึษำควรจดั
ใหก้บัเดก็ ไดแ้ก่ หอ้งพยำบำล กำรตรวจสุขภำพ วดัสำยตำ ชัง่น ้ำหนกั วดัส่วนสงู และกำรบรกิำรดำ้น
ทนัตกรรม 
          1.9.4.3 บริการด้านความปลอดภยั 
            บรกิำรดำ้นควำมปลอดภยั เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรจดักำรสถำนศกึษำทีค่วร
ค ำนึงถงึ ซึง่มผีูก้ล่ำวถงึ ดงันี้ 
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               สุดำรตัน์ แซ่ซี ่(2542 : 28) กล่ำวว่ำ นกัเรยีนระดบัอนุบำลมกัไดร้บับำดเจบ็
ซึง่เกดิจำกอุบตัเิหตุเป็นส่วนใหญ่ ซึง่เป็นไปโดยธรรมชำต ิและเดก็ในวยัน้ียงัไมส่ำมำรถช่วยเหลอื
ตนเองไดม้ำกนกั ทัง้ในทำงก ำลงักำย ก ำลงัใจ และก ำลงัสมอง ดงันัน้อุบตัเิหตุจงึเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำ 
กำรบรกิำรดำ้นควำมปลอดภยัในโรงเรยีนอนุบำล จงึเป็นงำนทีส่ ำคญัอย่ำงยิง่ทีผู่บ้รหิำรโรงเรยีนไม่
สำมำรถละเลยได ้ดงันี้ 
              1. ภำยในอำคำรเรยีน ควรก ำหนดใหม้กีฎ ระเบยีบ กำรขจดัอนัตรำย กำร
ตรวจสอบควำมแขง็แรง จดัวสัดุอุปกรณ์ทีเ่หมำะสมในกำรใชร้กัษำควำมปลอดภยั มกีำรบ ำรงุดแูล
รกัษำครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภำพทีแ่ขง็แรงอยูเ่สมอ จดัใหม้ไีฟส่องอำคำรเรยีน เวลำกลำงคนืส ำหรบัใชเ้มือ่
เกดิเหตุฉุกเฉิน ดแูลพืน้อำคำรมใิหล้ื่น จดัใหม้รีะบบสญัญำณเตอืนไฟช่องทำงหนีไฟและมกีำรตรวจ
เป็นระยะ 
              2. ภำยในสนำมเดก็เล่น ผูบ้รหิำรควรดแูลในเรื่องควำมเหมำะสมส ำหรบั
บรเิวณทีจ่ดัแบ่งส่วนเป็นสนำมหญ้ำ ซเีมนตแ์ละบ่อทรำย กำรระบำยน ้ำจำกสนำม กำรดแูลในเรือ่ง
แบ่งเขตกำรเล่น มอบควำมรบัผดิชอบในกำรดแูลเดก็และสนำมเดก็เล่นใหเ้หมำะสม ปลอดภยัและสิง่ที่
ขำดไมไ่ด ้คอื กำรจดัสรรงบประมำณส ำหรบัจกัซือ้อุปกรณ์และซ่อมแซม 
               3. กำรจรำจร บรเิวณอำคำร บนัได มุมไมบ้ลอ็ก ตลอดจนสถำนทีร่บัเดก็ส่งขึน้ 
- ลงรถในบรเิวณสถำนศกึษำ สถำนทีจ่อดรถใหเ้ป็นระเบยีบ ภำยในอำคำรและบนัไดควรจะมสีญัญำณ
หรอืเสน้กำรเดนิของเดก็เพื่อควำมปลอดภยั 
               4. กำรตดิต่อสื่อสำรภำยในสถำนศกึษำ เมือ่เกดิเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำกำรใช้
เครือ่งมอืในกำรสื่อสำรเป็นสิง่ส ำคญั วสัดุ หรอืครุภณัฑป์ระเภทสญัญำณต่ำๆ กำรใชโ้ทรศพัทภ์ำยใน
ควรจดัตัง้ไวใ้นทีท่ีส่ะดวกต่อกำรใช้ และถำ้เป็นไปไดค้วรมจีดุส ำหรบัสื่อสำรตดิต่อกนัทุกอำคำร 
            สรปุไดว้่ำ บรกิำรดำ้นควำมปลอดภยัควรเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภยั
ของเดก็ เช่น กำรจดัวสัดุอุปกรณ์ทีเ่หมำะสมในกำรใชร้กัษำควำมปลอดภยั กำรจดัครเูวร กำร
บ ำรงุรกัษำครภุณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภำพทีแ่ขง็แรงอยูเ่สมอ กำรจดัท ำประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้  
                     จำกทีก่ล่ำวมำ สำมำรถสรุปไดว้่ำกำรจดักำรสถำนศกึษำมคีวำมส ำคญั
เป็นอยำ่งยิง่ ดงันัน้หำกผูป้กครองเลอืกโรงเรยีนอนุบำลควรสอบถำมทำงโรงเรยีนเกี่ยวกบักำรจดักำร
สถำนศกึษำดว้ย 
 
 1.10 การจดัสภาพแวดล้อมส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
      กำรจดัสภำพแวดลอ้มส ำหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นกำรสรำ้งสิง่แวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็พรอ้ม
ทีจ่ะเรยีนรูไ้ดอ้ย่ำงสมบรูณ์มำกยิง่ขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
      ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (2551 : 97) กล่ำวถงึกำรจดัสภำพแวดลอ้ม
ในสถำนศกึษำปฐมวยั มคีวำมส ำคญัต่อเดก็เนื่องจำกธรรมชำตขิองเดก็ในวยันี้สนใจทีจ่ะเรยีนรู ้
คน้ควำ้ ทดลอง และตอ้งกำรสมัผสักบัสิง่แวดลอ้มรอบๆตวั ดงันัน้ กำรจดัเตรยีมสิง่แวดลอ้มอยำ่ง
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เหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของเดก็ จงึมคีวำมส ำคญัที่เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมและกำรเรยีนรูข้องเดก็ 
เดก็สำมำรถเรยีนรูจ้ำกกำรเล่นทีเ่ป็นประสบกำรณ์ตรงทีเ่กดิจำกกำรรบัรูด้วัยประสำมสมัผสัทัง้หำ้ จงึ
จ ำเป็นตอ้งจดัสิง่แวดลอ้มในสถำนศกึษำใหส้อดคลอ้งกบัสภำพและควำมตอ้งกำรของหลกัสตูร เพื่อ
ส่งผลใหบ้รรลุจดุหมำยในกำรพฒันำเดก็ 
      กำรจดัสภำพแวดลอ้มจะตอ้งค ำนึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
      1. ควำมสะอำด ควำมปลอดภยั 
      2. ควำมมอีสิระอย่ำงมขีอบเขตในกำรเล่น 
      3. ควำมสะดวกในกำรท ำกจิกรรม 
      4. ควำมพรอ้มของอำคำรสถำนที ่เช่น หอ้งเรยีน หอ้งน ้ำหอ้งสว้ม สนำมเดก็เล่น ฯลฯ 
      5. ควำมเพยีงพอ เหมำะสมในเรือ่งขนำด น ้ำหนกั จ ำนวน สขีองสื่อ และเครือ่งเล่น 
      6. บรรยำกำศในกำรเรยีนรู ้กำรจดัทีเ่ล่นและมมุประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
      หลกัส ำคญัในกำรจดัตอ้งค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ควำมสะอำด เป้ำหมำยกำรพฒันำเดก็ 
ควำมเป็นระเบยีบ ควำมเป็นตวัของเดก็เอง ใหเ้ดก็เกดิควำมรูส้กึอบอุ่น มัน่ใจ และมคีวำมสุข ซึง่อำจ
จดัแบ่งพืน้ทีใ่หเ้หมำะสมกบักำรประกอบกจิกรรมตำมหลกัสตูร ดงันี้ 
       1. พืน้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกเพื่อเดก็และผูส้อน 
          1.1 ทีแ่สดงผลงำนของเดก็ อำจจดัเป็นแผ่นป้ำย หรอืทีแ่ขวนผลงำน 
          1.2 ทีเ่กบ็แฟ้มผลงำนของเดก็ อำจจดัท ำเป็นกล่องหรอืจดัใส่แฟ้มรำยบุคคล 
          1.3 ทีเ่กบ็เครือ่งใชส้่วนตวัของเดก็ อำจท ำเป็นช่องตำมจ ำนวนเดก็ 
          1.4 ทีเ่กบ็เครือ่งใชข้องผูส้อน เช่น อุปกรณ์กำรสอน ของส่วนตวัผูส้อน ฯลฯ 
          1.5 ป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรสอนหรอืสิง่ทีเ่ดก็สนใจ 
      2. พืน้ทีป่ฏบิตักิจิกรรมและกำรเคลื่อนไหว ตอ้งก ำหนดใหช้ดัเจน ควรมพีืน้ทีท่ีเ่ดก็
สำมำรถจะท ำงำนไดด้ว้ยตนเอง และท ำกจิกรรมดว้ยกนัในกลุ่มเลก็ หรอืกลุ่มใหญ่ เดก็สำมำรถ
เคลื่อนไหวไดอ้ยำ่งอสิระจำกกจิกรรมหนึ่งไปยงักจิกรรมหน่ึงโดยไมร่บกวนผูอ้ื่น 
      3. พืน้ทีจ่ดัมมุเล่นหรอืมุมประสบกำรณ์ สำมำรถจดัไดต้ำมควำมเหมำะสมขึน้อยู่กบัสภำพ
ของหอ้งเรยีน จดัแยกส่วนทีใ่ชเ้สยีงดงัและเงยีบออกจำกกนั เช่น มุมบลอ็กอยูห่่ำงจำกมมุหนงัสอื มมุ
บทบำทสมมตอิยูต่ดิกบัมมุบลอ็ก มมุวทิยำศำสตรอ์ยูใ่กลก้บัมมุศลิปะ ฯลฯ ทีส่ ำคญัจะตอ้งมขีองเล่น 
วสัดุอุปกรณ์ในมุมอย่ำงเพยีงพอต่อกำรเรยีนรูข้องเดก็ กำรเล่นในมุมเล่นอย่ำงเสร ีมกัถูกก ำหนดไวใ้น
ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั เพื่อใหโ้อกำสเดก็ไดเ้ล่นอยำ่งเสรปีระมำณวนัละ 60 นำท ีกำรจดัมุมเล่น
ต่ำงๆ ผูส้อนควรค ำนึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
          3.1 ในหอ้งเรยีนควรมมีุมเล่นอย่ำงน้อย 3-5 มุม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัพืน้ทีข่องหอ้ง 
          3.2 ควรมกีำรผลดัเปลีย่นสื่อของเล่นตำมมุมบำ้ง ตำมควำมสนใจของเดก็ 
          3.3 ควรจดัใหม้ปีระสบกำรณ์ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ปรำกฏอยูใ่นมุมเล่น เช่น เดก็
เรยีนรูเ้ร ือ่งผเีสือ้ ผูส้อนอำจจดัใหม้กีำรเลีย้งหนอน หรอืมผีเีสือ้สต๊ำฟใส่กล่องไวใ้หเ้ดก็ดใูนมุม
ธรรมชำตศิกึษำหรอืมมุวทิยำศำสตร ์ฯลฯ 
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          3.4 ควรเปิดโอกำสใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในกำรจดัมุมเล่น ทัง้นี้เพื่อจงูใจใหเ้ดก็รูส้กึเป็น
เจำ้ของ อยำกเรยีนรู ้อยำกเขำ้เล่น 
          3.5 ควรเสรมิสรำ้งวนิยัใหก้บัเดก็ โดยมขีอ้ตกลงรว่มกนัว่ำเมือ่เล่นเสรจ็แลว้จะตอ้ง
จดัเกบ็อุปกรณ์ทุกอย่ำงเขำ้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
     ดงันัน้แนวกำรสอนไมใ่ช่สิง่ส ำคญัเพยีงอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่สิง่แวดลอัมทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูข้อง
เดก็ๆกเ็ป็นสิง่ทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเช่นเดยีวกนั 
 
 
 1.11 หลกัการเลือกโรงเรียนอนุบาล   
        กำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำล ผูป้กครองควรมหีลกัเกณฑใ์นกำรเลอืกทีเ่หมำะสม เนื่องจำก
โรงเรยีนอนุบำลเป็นอกีสถำนทีน่อกเหนือจำกทีบ่ำ้นทีจ่ะเสรมิสรำ้งควำมรู ้อบรมบ่มนิสยั และสรำ้ง
บุคลกิภำพ เพื่อใหเ้ดก็กลำยเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนำคต ซึง่มผีูก้ล่ำวถงึหลกักำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลไว ้
ดงันี้ 
        นภำ สุขะมงคล (2545 : 11) กล่ำวถงึ หลกักำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลไวว้่ำ ม ี5 ประกำร 
ไดแ้ก่ 
        1. ควำมสะดวกสบำย 
            ควำมสะดวกสบำยในทีน่ี้ หมำยถงึ สะดวกในกำรรบั-ส่ง ซึง่เป็นสิง่ทีต่้องให้
ควำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรก เพื่อไมใ่หล้กูเกดิควำมเหน็ดเหนื่อยจำกกำรเดนิทำงมำกนกั เพรำะฉะนัน้
จงึควรมองหำโรงเรยีนทีส่ำมำรถรบั-ส่งไดส้ะดวก ซึง่กห็มำยถงึโรงเรยีนทีใ่กลบ้ำ้นนัน่เอง 
        2. บุคลำกรของโรงเรยีน 
            เริม่ตัง้แต่บรรดำครทูัง้หลำยไปจนถงึพี่เลีย้ง และเจำ้หน้ำทีอ่ื่นๆตอ้งเป็นคนด ีจติใจ
อ่อนโยน รกัเดก็ โดยสงัเกตพฤตกิรรมเหล่ำนี้ไดจ้ำกกำรพดูคุยปฏสิมัพนัธ ์และทีส่ ำคญัคอื อตัรำของ
ครแูละพีเ่ลีย้งต่อเดก็ตอ้งมคีวำมเหมำะสมและพอเพยีง กล่ำวคอื ส ำหรบัเดก็ 2-3 ปี ตอ้งใชค้ร ู1 คน พี่
เลีย้ง 10 คน ต่อเดก็ประมำณ 14 คน ส่วนเดก็ 4 ปีขึน้ไป ควรใชค้ร ู1 คน และพีเ่ลีย้ง 1 คน ต่อเดก็
ประมำณ 20 คน เพรำะเดก็ตอ้งกำรกำรดแูลเอำใจใส่และควำมอบอุ่นจำกผูใ้หญ่ 
            3. สถำนที ่
            ตอ้งมบีรเิวณกวำ้งขวำง สะอำด ปลอดภยั มหีอ้งเรยีนทีก่วำ้งพอ มทีีส่ ำหรบัเดก็นอน 
หอ้งน ้ำตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่หมำะสมกบัเดก็ มสีนำมหญำ้ใหเ้ดก็วิง่เล่น พรอ้มเครือ่งเล่นทีส่รำ้งสรรค์
อยำ่งเพยีงพอ เพื่อใหเ้ดก็ไดใ้ชป้ระสำทสมัผสัทัง้ 5 คอื ตำ ห ูปำก จมกู และผวิหนงั ไดอ้ยำ่งเตม็ที่ 
        4. ระบบรกัษำควำมปลอดภยั 
            ตอ้งมรี ัว้รอบขอบชดิ ประตูทีต่ดิถนนตอ้งมกุีญแจใส่ใหเ้รยีบรอ้ย กำรรบั-ส่งเดก็ และ
กำรเขำ้-ออกภำยในโรงเรยีนเป็นอย่ำงไร ควรพจิำรณำใหร้อบดำ้น 
        5. อำหำร 



 42 

            พจิำรณำถงึกำรประกอบอำหำรของโรงเรยีน ดคูวำมสะอำดของหอ้งครวั พจิำรณำ
รำยกำรอำหำรว่ำถูกตอ้งตำมหลกัโภชนำกำรและมปีรมิำณที่พอเพยีงหรอืไม่ 
        จำกทีก่ล่ำวมำ กำรเปิดโอกำสใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนรว่มกบักจิกรรมของโรงเรยีน กเ็ป็น
อกีปจัจยัหน่ึงในกำรตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนใหล้กู เพรำะหำกผูป้กครองและโรงเรยีนใกลช้ดิกนั 
ตดิต่อสื่อสำรพดูคุยกนัเสมอ โอกำสทีเ่ดก็จะมคีวำมสุขเกดิกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเตม็ทีก่จ็ะมมีำกขึน้ 
        สุจนิดำ ขจรรุง่ศลิป์ (2550ก : 99) กล่ำวถงึ สิง่ทีต่อ้งพจิำรณำก่อนกำรตดัสนิใจเลอืก
โรงเรยีนอนุบำลดงันี้ 
        1. โรงเรยีนใหโ้อกำสผูป้กครองเยีย่มชมโรงเรยีนหรอืไม ่หลำยโรงเรยีนเปิดโอกำสให้
เยีย่มชมกจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนขณะทีม่กีำรเรยีนกำรสอน 
        2. โรงเรยีนทีม่อีำคำรเรยีนสะอำด สภำพแวดลอ้มรม่รืน่น่ำเรยีนอยำ่งมคีวำมปลอดภยั 
และม ี
            2.1 ระบบกำรป้องกนักรณทีีโ่รงเรยีนตัง้อยูใ่นต ำแหน่งทีม่ภีำวะเสีย่งต่อมลภำวะ
ต่ำงๆ และอนัตรำยจำกถนนทีม่รีถพลุกพล่ำนหรอืแหล่งน ้ำ เช่น ค ูคลอง หนอง บงึ สภำพหอ้งเรยีนมี
มมุกำรเรยีนรูต่้ำงๆตำมรำยละเอยีดทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ 
            2.2 กำรจดัวำงโต๊ะ เกำ้อีอ้ยำ่งเหมำะสมทัง้ในดำ้นจ ำนวน ขนำด ต ำแหน่ง จดัวำงได้
อยำ่งสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีเ่หมำะสมกบัพฒันำกำรตำมวยัของเดก็ 
            2.3 ขอดหูรอืศกึษำหลกัสตูร ปรชัญำ และวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนมุง่เน้นอะไร ตำรำง
กจิกรรมประจ ำวนัของเดก็ๆ เอือ้ต่อกำรส่งเสรมิพฒันำกำรของเดก็โดยองคร์วมหรอืไม ่ถำ้ไมส่ำมำรถ
เขำ้ใจจำกเอกสำร กำรเยีย่มชมและสงัเกตจำกกจิวตัรกำรเรยีนของเดก็ในหอ้งเรยีนและโรงเรยีน จะ
ช่วยใหเ้ขำ้ใจหลกัสตูรโรงเรยีนไดด้ขีึน้ 
            2.4 ไปดโูรงเรยีนหลำยๆครัง้ ในเวลำทีแ่ตกต่ำงกนั เพื่อดกูจิกรรมต่ำงๆว่ำเหมำะสม
ต่อกำรสนบัสนุนและส่งเสรมิเดก็ครบถว้นทุกดำ้นทัง้ดำ้นร่ำงกำย สตปิญัญำ อำรมณ์ สงัคม และ
คุณธรรมจรยิธรรม เดก็ๆในโรงเรยีนมคีวำมรำ่เรงิ สดใส กลำ้แสดงออกอยำ่งสมวยัดว้ยกริยิำที่
เหมำะสม ปฏสิมัพนัธข์องบุคลำกรทุกระดบัทีม่ต่ีอเดก็ โดยเฉพำะควำมเอำใจใส่ต่อเดก็ เพื่อนรว่มงำน 
ผูป้กครองและบุคลำกรภำยนอก 
            2.5 สงัเกตกำรสอนว่ำส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ฝำผนงัตำมทีต่่ำงๆเป็นผลงำนเดก็ 
ผลงำนคร ูหรอืช่ำงวำดภำพ ส่งเสรมิควำมคดิของเดก็นอกเหนือจำกกำรจ ำ เดก็มโีอกำสแสดงควำม
คดิเหน็รบัฟงักำรพูดของเดก็ เดก็สนุกสนำนและเพลดิเพลนิในกำรเรยีนรูจ้ำกกำรเล่นและกำรปฏบิตัิ
จรงิ  
            2.6 พจิำรณำนโยบำยของโรงเรยีนในเรือ่งอตัรำส่วนครตู่อเดก็ ซึง่อตัรำส่วนที่
เหมำะสมส ำหรบัเดก็อำยุมำกกว่ำ 3 ขวบถงึ 5 ขวบ คอื คร ู2 คนต่อนกัเรยีน 25 คน ขนำดพืน้ที่
หอ้งเรยีนเหมำะสมกบัจ ำนวนเดก็หรอืไม ่กำรรบัเดก็เรยีนรว่มหรอืเดก็ทีม่คีวำมตอ้งกำรพเิศษ 
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            2.7 โรงเรยีนอ ำนวยกำรดแูลในเรือ่งโภชนำกำรและสุขภำพอนำมยัพืน้ฐำนของเดก็
ปฐมวยัอย่ำงไร เช่น สุขนิสยัในเรือ่งกำรกนิ กำรนอน กำรรกัษำควำมสะอำด กำรขบัถ่ำย ควำม
ระมดัระวงัในกำรป้องกนัโรคตดิต่อ  
            2.8 กำรจดัสภำพแวดลอ้มกำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ใชส้ื่อกำรสอนทีเ่ป็น
ธรรมชำต ิมกีำรประสำนกบับำ้นและชุมชน เพื่อกำรเรยีนรูข้องเดก็ รำยงำนผลกำรพฒันำเดก็ให้
ผูป้กครองรบัทรำบอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
            2.9 โรงเรยีนด ำเนินกำรอยำ่งไรในกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถของเดก็ๆ มุง่ส่งเสรมิให้
เดก็ทุกคนมพีฒันำกำรครบรอบดำ้นอย่ำงไม่มใีครเด่นหรอืดอ้ยกว่ำกนั เดก็ทุกคนไดร้บักำรยอมรบัเท่ำ
เทยีมกนั หรอืกำรส่งเสรมิเดก็เขำ้เวทกีำรแข่งขนัตัง้แต่เลก็ ทีเ่สีย่งกบักำรทีล่กูของเรำอำจไมใ่ช่ผูช้นะ 
และเกดิปมดอ้ยในตนเอง 
            2.10 ควำมสำมำรถและคุณวุฒขิองครปูฐมวยัเป็นอย่ำงไร รอ่งรอยของกำรส่งเสรมิ
เพิม่พนูศกัยภำพวชิำชพีครตูลอดเวลำ และคุณภำพของบุคลำกรทุกฝ่ำยทีท่ ำงำนกบัเดก็ 
            2.11 เทคนิควธิกีำรช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนใหม่ในกำรปรบัตวักบักำรมำโรงเรยีนและ
เทคนิควธิกีำรแกไ้ขปญัหำพฤตกิรรมเดก็ เช่น ปญัหำพฤตกิรรมกำรบรโิภค กำรปรบัตวัในกำรอยูก่บั
เพื่อน ฯลฯ 
            2.12 กำรใหค้วำมส ำคญัในกำรท ำงำนกบัครอบครวั กำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงบำ้น
และโรงเรยีน เช่น จลุสำร บนัทกึสื่อสำรระหว่ำงบำ้นและโรงเรยีน ฯลฯ กำรมสี่วนรว่มของผูป้กครองใน
กำรจดักำรเรยีนรูข้องเดก็หรอืกำรเป็นวทิยำกรของผูป้กครอง 
            2.13 ขอ้ค ำนึงเกีย่วกบัค่ำเล่ำเรยีน ค่ำกจิกรรมพเิศษ ค่ำแรกเขำ้ ตลอดจนค่ำใชจ้่ำย
อื่นๆ บำงโรงเรยีนจะมโีปรแกรมพเิศษต่ำงๆเสรมิ ตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ จ ำเป็นหรอืไมท่ีต่อ้งใหล้กู
แต่งชุดครยุเมือ่จบกำรเรยีนในระดบัอนุบำล คุณค่ำแทข้องกำรเรยีนรูอ้ยูท่ีก่ำรจดัฉลองใส่ครยุถ่ำยรปู
หรอือยูท่ีก่ำรรว่มกนัคดิเพื่อกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งสรรคส์นุกอยำ่งจรรโลงใจ ส่งเสรมิควำมดงีำมจำก
กำรกระท ำทีส่ำมำรถตรำตรงึในใจเดก็ 
        ตำมหลกักำรเลอืกโณงเรยีนอนุบำลทีก่ล่ำวมำแลว้นัน้ ขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจและ
กลวธิใีนกำรเลอืกโรงเรยีนใหล้กูประกำรสุดทำ้ยทีข่อชวนใหผู้ป้กครองไตรต่รองคอื กำรใชห้ลกัควำม
พอเพยีงกำรประมำณกำรถงึควำมเหมำะสม ผูป้กครองมคีวำมส ำคญัในกำรหล่อหลอมบุคลกิภำพของ
ลกู ถำ้ลกูจะตอ้งเขำ้โรงเรยีนระดบัรองๆตำมกำรประเมนิของท่ำน แต่ผูป้กครองไม่ตอ้งเครยีดในปจัจยั
ต่ำงๆ เช่น ค่ำใชจ้่ำย กำรเดนิทำง ซึง่มผีลใหค้วำมผ่อนคลำยในกำรดแูลเอำใจใส่ลกู และกำรเรยีนรู้
รว่มกนัอย่ำงเป็นกลัยำณมติรระหว่ำงบำ้นและโรงเรยีน สภำพแวดลอ้มกำรเรยีนรูจ้ำกบำ้นและ
โรงเรยีนทีม่คีุณภำพรองๆ กส็ำมำรถส่งเสรมิใหล้กูของท่ำนไดเ้รยีนรูอ้ย่ำงเตม็ตำมศกัยภำพ 
      จำกขำ้งตน้ทีก่ล่ำวมำเป็นแนวทำงทีผู่ป้กครองควรใหค้วำมส ำคญักบักำรเลอืกโรงเรยีน
อนุบำลใหก้บัเดก็ปฐมวยั เพรำะโรงเรยีนเป็นสถำนที่สองรองมำจำกบำ้น ทีจ่ะหล่อหลอมทัง้บุคลกิภำพ 
และควำมรูท้ีจ่ะเป็นพืน้ฐำนส ำคญัในอนำคต 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของผูป้กครอง 
 2.1 ความหมายของผู้ปกครอง 
      มผีูใ้หค้วำมหมำยของผูป้กครองเอำไว ้ดงันี้ 
      รำชบณัฑติสถำน (2525) ผูป้กครอง หมำยถงึ พ่อแมห่รอืบุคคลอื่น อำจเป็นญำต ิ
มติรหรอืผูอ้ื่นซึง่พ่อแมไ่วว้ำงใจ ทีม่หีน้ำทีอ่บรมเลีย้งดตูลอดจนใหก้ำรศกึษำแก่เดก็  
      พชัร ีสวนแกว้ (2536 : 46 -47) กล่ำวว่ำ ผูป้กครอง หมำยถงึ พ่อแม ่ญำต ิหรอืบุคคลที่
พ่อแมไ่วใ้จท ำหน้ำทีเ่ป็นผูป้กครองเดก็ ใหค้วำมรกั ควำมอบอุ่น ควำมเมตตำแก่เดก็ 
      วรำภรณ์ รกัวจิยั (2540 : 15 - 16) กล่ำวว่ำ ผูป้กครองเป็นบุคคลทีท่ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ
เลีย้งดอูบรมสัง่สอนใหเ้ดก็เป็นคนด ีดว้ยควำมรกั ควำมเอำใจใส่ รวมไปถงึกำรจดัประสบกำรณ์และ
สิง่แวดลอ้มทีช่่วยใหเ้ดก็เกดิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทุกๆดำ้น เพื่อเดก็จะไดเ้ติบโตและอยูใ่นสงัคมอย่ำง
มคีวำมสุข 
      กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2542 : 2) กล่ำวว่ำ ผูป้กครอง หมำยถงึ พ่อแม ่พี ่ป้ำ น้ำ อำ คน
รูจ้กั หรอืคนทีไ่ม่รูจ้กักไ็ด ้ซึง่ท ำหน้ำทีด่แูลชวีติพืน้ฐำน แนะน ำแนวทำง สนับสนุน ช่วยเหลอื และแนะ
แนวแก่เดก็ ถอืว่ำบุคคลนัน้เป็นผูป้กครอง  
  วรนุช เสนียว์งศ ์ณ อยธุยำ (2547 : 10) กล่ำวว่ำ ผูป้กครอง หมำยถงึ พ่อแม ่หรอืบุคคล
ทีร่บัเดก็ไวใ้นควำมดแูล โดยท ำหน้ำทีอุ่ปกำระเลีย้งด ูรวมถงึผูท้ีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั โดยท ำหน้ำทีอุ่ปกำระ
เลีย้งด ูอบรมสัง่สอนดว้ยควำมรกั ตลอดจนใหก้ำรศกึษำแก่เดก็  
      จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ สรปุไดว้่ำ ผูป้กครอง หมำยถงึ พ่อแม ่ญำตพิีน้่อง หรอืบุคคลอื่นทีม่ ี
หน้ำทีด่แูลเอำใจใส่ อบรมสัง่สอน ใหค้วำมรกั รวมไปถงึกำรใหก้ำรศกึษำแก่เดก็ เพือ่ใหเ้ดก็เตบิโตใน
สงัคมไดอ้ยำ่งมคีวำมสุข 
 
 2.2 บทบาทของผูป้กครองในการอบรมเลี้ยงดเูดก็ปฐมวยั 
      ผูป้กครองมบีทบำทส ำคญัในกำรอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั เพรำะเป็นผูท้ีใ่กลช้ดิกบัเดก็
มำกทีสุ่ด ดงัมผีูก้ล่ำวถงึบทบำทของผูป้กครองในกำรอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัเอำไว ้ดงันี้ 
      เยำวพำ เดชะคุปต์ (2542 : 12) กล่ำวถงึบทบำทของผูป้กครองในกำรอบรมเลีย้งดเูดก็ 
ปฐมวยัไวว้่ำในกำรอบรมเลีย้งดพูฒันำเดก็ มำรดำมบีทบำทส ำคญัมำกในกำรเลอืกใชวิธ้กีำรในกำร
อบรมสัง่สอน และน ำและปฏบิตัต่ิอเดก็ เพื่อทีจ่ะส่งเสรมิและสนองควำมตอ้งกำรในดำ้นรำ่งกำย 
อำรมณ์จติใจ คุณธรรม ดำ้นสงัคมและบุคลกิภำพ และดำ้นสตปิญัญำ ลกัษณะวธิกีำรต่ำง ๆ ทีม่ำรดำ
ใชใ้นกำรเลีย้งเดก็นัน้ จะตอ้งค ำนึงถงึพฒันำกำรและควำมตอ้งกำรของเดก็เมือ่มำรดำมคีวำมเขำ้ใจ ก็
จะช่วยใหส้ำมำรถจดัประสบกำรณ์จดัสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ไดด้ี 
      กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2542 : 7) กล่ำวถงึ ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูป้กครองกบัเดก็ว่ำมผีล 
ต่อเดก็ในทุกดำ้น เดก็สำมำรถเรยีนรู ้ท ำงำน และเล่นกบัเพื่อนไดอ้ยำ่งมัน่ใจและมคีวำมสุข หำกไดร้บั 
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กำรสนับสนุนทีด่กีำรอบรมเลีย้งดทูีด่ ีและถูกตอ้งจำกผูป้กครอง บทบำทของผูป้กครองในกำรอบรม
เลีย้งดเูดก็ จะเป็นทัง้ผูเ้ลีย้งดู ผูส้่งเสรมิพฒันำกำร และผูใ้หก้ำรศกึษำ ในดำ้นของกำรศกึษำผูป้กครอง 
คอื ครคูนแรกของเดก็ กำรเลีย้งดแูละส่งเสรมิเป็นงำนส่วนหน่ึงนับแต่ ฝึกกำรถ่ำยปสัสำวะ อุจจำระ 
กำรแต่งตวัดว้ยตนเอง กำรอบรมมำรยำทสงัคม กำรถ่ำยทอดทำงวฒันธรรม และกำรสรำ้งเสรมิเจตคติ
ทีด่ต่ีอเพื่อน และกำรปรบัตวัเขำ้กบัสงัคม ซึง่เดก็จะเรยีนรู ้ทัง้โดยกำรเลยีนแบบและกำรสัง่สอน 
       วำโร เพง็สวสัดิ ์(2542 : 23) กล่ำวถงึบทบำทของผูป้กครอง ดงันี้ พ่อแม ่ผูป้กครอง 
นอกจำกจะเลีย้งดเูดก็ใหม้รี่ำงกำยแขง็แรง ไมเ่จบ็ไขไ้ดป้ว่ยแลว้ยงัจะตอ้งมกีำรพฒันำทำงจติใจ และ
ทำงสงัคมในเชงิจติวทิยำใหก้บัเดก็ดว้ย จะเหน็ไดว้่ำ ผูป้กครองมบีทบำทส ำคญัต่อพฒันำกำรของเดก็
ปฐมวยัในทุก ๆ ดำ้นผูป้กครองจงึควรใหค้วำมรกัดแูลเอำใจใส่ ใหเ้ดก็อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมคีวำมเอือ้
อำทร กำรยอมรบั 
      จำกทีก่ล่ำวมำสรุปไดว้่ำ ผูป้กครองมบีทบำทส ำคญัในกำรทีจ่ะดแูลทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย 
จติใจ และสงัคม นอกจำกนี้ยงัมสี่วนในกำรหล่อหลอมใหเ้ดก็กลำยเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนำคตอกีดว้ย 
 
 2.3 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบัการศึกษาปฐมวยั  
       ในกำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ปฐมวยัทีม่ปีระสทิธภิำพควรเน้นกำรมสี่วนรว่มของ
ผูป้กครองกบักำรศกึษำปฐมวยั ซึง่มผีูก้ล่ำวถงึไวด้งันี้ 
       พชัร ีสวนแกว้ (2536 : 106) กล่ำวว่ำ กำรพฒันำเดก็ปฐมวยัใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหน้ำใน
ทุกดำ้นและมชีวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งมคีวำมสุขนัน้ มใิช่ภำระของผูป้กครองหรอืครเูพยีงฝำ่ยใดฝ่ำย
หนึ่งเท่ำนัน้ หำกแต่เป็นภำระทีส่ ำคญัทีท่ ัง้ผูป้กครองและครจู ำเป็นตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั โดยมี
เป้ำหมำยสงูสุด คอื “เดก็” เพื่อส่งเสรมิพฒันำกำรของเดก็ใหเ้ป็นไปในทศิทำงทีพ่งึประสงคไ์ดน้ัน้ ตอ้ง
อำศยัควำมรว่มมอืจำกผูป้กครอง 
  สุมำล ีคุม้ชยัสกุล (2543 : 25-26) กล่ำวถงึกำรมสี่วนรว่มของบุคคลในแต่ละฝำ่ยในกำรจดั
กำรศกึษำปฐมวยั  มดีงันี้ 
  1. ผูป้กครอง กำรมสี่วนรว่มของผูป้กครอง หมำยถงึ กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรมี
ส่วนรว่ม ไมว่่ำจะเป็นทำงใดกต็ำม ดว้ยกำรสื่อสำร 2 ทำงทีเ่ปิดโอกำสใหผู้ป้กครองมคีวำมพรอ้มและมี
ศกัยภำพ เขำ้ไปมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีโ่รงเรยีน พรอ้มเปิดรบัดว้ยควำมจรงิใจและใหเ้กยีรตต่ิอกนั 
กำรมสี่วนรว่มของผูป้กครองควรเปิดโอกำสใหม้บีทบำทและควำมรบัผดิชอบในกระบวนกำรของ
กจิกรรมใดๆนัน้ ตลอดจนกระบวนกำรนบัตัง้แต่จดุเริม่ต้นจนกระทัง่ถงึจุดสิน้สุด จนถงึขัน้ตอนกำร
ประเมนิและตรวจสอบ 
   2. คร ูกำรมสี่วนรว่มของผูป้กครอง หมำยถงึ ควำมรว่มมอืในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นกัเรยีนในระดบักำรเรยีนกำรสอน 
  3. ผูบ้รหิำรถอืว่ำ ผูป้กครองเป็นเสมอืนบุคลำกรของโรงเรยีน จงึเป็นผูร้บัแนวนโยบำย
และแนวปฏบิตัจิำกทำงโรงเรยีน กำรประสำนงำนจงึเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัระบบรำชกำร ส่วน
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ภำคเอกชนนัน้ จะใหค้วำมหมำยต่อกำรด ำเนินกำรใดๆกต็ำมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรมสี่วนร่วมของ
ผูป้กครองว่ำ เป็นงำนบรกิำรอยำ่งหนึ่งทีเ่ป็นบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของโรงเรยีนโดยตรง 
ผูป้กครองจงึเป็นผูร้บับรกิำรเช่นเดยีวกบันกัเรยีน ดงันัน้ในกำรด ำเนินกจิกรรมใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
มสี่วนรว่มของผูป้กครอง ทำงโรงเรยีนจะเป็นผูร้บัผดิชอบและด ำเนินงำน 
    กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ (2544 : 30) กล่ำวว่ำ กำรมสี่วนร่วมของผูป้กครองกบัโรงเรยีนว่ำ 
กำรมสี่วนรว่มของผูป้กครองกบัโรงเรยีนเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำกำรศกึษำใหก้บัเดก็ และเป็นกำรสรำ้ง
คุณค่ำใหก้บัสงัคม เพรำะหมำยถงึกำรมสี่วนรว่มของผูป้กครอง ครแูละโรงเรยีน ในกำรสรำ้งสรรค์
พฒันำเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตและพฒันำไดเ้ตม็ศกัยภำพ 
    นนัทยิำ น้อยจนัทร ์(2548 : 296) กล่ำวว่ำ กำรมสี่วนรว่มทำงกำรศกึษำของ
ผูป้กครอง ท ำใหผู้ป้กครองสำมำรถเชื่อมสำนควำมเป็นอยู ่กำรดแูล และกำรใหค้วำมรูแ้ก่เดก็อยำ่ง
ต่อเนื่อง จำกบำ้นสู่โรงเรยีนและจำกโรงเรยีนสู่บำ้น กำรรว่มมอืจำกผูป้กครองอยำ่งจรงิจงัจะเกดิ
ผลลพัธใ์นทำงบวกแก่เดก็ 
    สรปุไดว้่ำ กำรทีผู่ป้กครองมสี่วนรว่มในกำรเลีย้งดแูละจดักำรศกึษำใหก้บัเดก็ปฐมวยั 
กจ็ะท ำใหเ้ดไ็ดร้บักำรพฒันำไปในทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม 
 
 2.4 ความต้องการของผูป้กครอง 
      กำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลใหก้บัเดก็ปฐมวยั นอกจำกผูป้กครองควรใหค้วำมส ำคญักบั
ปจัจยัต่ำงๆของโรงเรยีนแลว้ กำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลกข็นึอยูก่บัควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง ดงันี้ 
           2.4.1 ค ำว่ำ “ควำมตอ้งกำร” (Needs) มผีูใ้หค้วำมหมำยเอำไวด้งันี้ 
                   สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2538 : 14) กล่ำวว่ำควำมตอ้งกำร คอื สภำพทีป่รำกฎ
ระหว่ำงสิง่ทีเ่ป็นอยู ่(Why is) กบัสิง่ทีอ่ยำกเป็นไป (What should be) หมำยถงึสภำพทีเ่ป็นอยูใ่น
ปจัจบุนักบัสิง่ทีค่ำดหวงัในอนำคต เรยีกว่ำ เป็นควำมตอ้งกำร  
                   พรรณ ีช. เจนจติ (2538 : 461) กล่ำวว่ำ ควำมตอ้งกำรเป็นควำมรูส้กึนึกคดิขัน้ 
พืน้ฐำนทำงดำ้นจติใจของมนุษยซ์ึง่มดีว้ยกนัทุกคน บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมควำมตอ้งกำรเพื่อสนอง
ควำมตอ้งกำรของตนเอง ควำมตอ้งกำรเป็นแรงจงูใจอย่ำงหนึ่งทีท่ ำใหม้นุษยถ์ูกกระตุน้ใหเ้กดิควำม
ปรำรถนำ ทีจ่ะตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของตนเอง กำรเรยีนรูถ้งึควำมตอ้งกำรของมนุษยเ์ป็น
วธิกีำรหนึ่งทีจ่ะช่วยใหก้ำรท ำงำนด ำเนินไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
                   พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภำ (2542 : 144) กล่ำวว่ำ ควำมตอ้งกำรเป็นแรงผลกัดนัที่
เกดิขึน้ภำยในตวับุคคล เพรำะชวีติคนเรำตอ้งกำรดิน้รนเพื่อหำทำงตอบสนองควำมตอ้งกำรต่ำงๆที่
เกดิขึน้และทศิทำงของพฤตกิรรมกจ็ะถูกก ำหนดโดยแรงผลกัดนัของควำมตอ้งกำรทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ 
                  ดงันัน้ ควำมต้องกำรของผูป้กครอง คอื ควำมรูส้กึนึกคดิซึง่เป็นแรงผลกัดนัที่
เกดิขึน้ภำยในตวับุคคล โดยพยำยำมแสวงหำวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิควำมส ำเรจ็ นอกจำกนี้ผูว้จิยัจะ
ขอกล่ำวถงึทฤษฎคีวำมตอ้งกำร ดงันี้ 
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           2.4.2 ทฤษฎคีวำมตอ้งกำร ซึง่มผีูค้ดิคน้ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมตอ้งกำรไว ้ดงันี้ 
                  1. ทฤษฎคีวำมตอ้งกำรของมำสโลว ์(Maslow)  
         มำสโลว ์(สริมิำ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545 : 25 ; อำ้งองิจำก Maslow) 
ทฤษฎนีี้มคีวำมเชื่อเกีย่วกบัควำมตอ้งกำรว่ำ มนุษยท์ุกคนจะมคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะแสวงหำสิง่ใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนเอง ควำมตอ้งกำรของบุคคลกม็หีลำยอย่ำง ตัง้แต่ควำม- 
ตอ้งกำรขัน้ต ่ำถงึควำมตอ้งกำรขัน้สงู ซึง่บุคคลจะตอ้งมกีำรตอบสนองควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนนก่อน 
จงึจะสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรขัน้สงูอื่นๆต่อไปได ้ซึง่สริมิำไดน้ ำหลกัควำมตอ้งกำรของมำสโลวม์ำ
จดัเรยีงล ำดบัขัน้ต ่ำสุดไปสู่สูงสุดเป็น 5 ขัน้ดว้ยกนั  
         สริมิำ ภญิโญอนันตพงษ์ (2545 : 25) อธบิำยแนวคดิของมำสโลว ์ว่ำเมือ่
ควำมตอ้งกำรในขัน้หนึ่งไดร้บักำรตอบสนอง มนุษยจ์ะมคีวำมตอ้งกำรในขัน้ต่อไป ควำมตอ้งกำรของ
มนุษยจ์ะไดร้บักำรตอบสนองเพยีงบำงส่วน โดยมบีำงส่วนจะไมไ่ดร้บักำรตอบสนอง และกำรไดร้บั
กำรตอบสนองจะลดหลัน่กนัไปตำมล ำดบัขัน้ มำสโลว ์ไดส้รปุถงึควำมตอ้งกำร 5 ขัน้ ไวด้งันี้ 
              1. ควำมตอ้งกำรดำ้นร่ำงกำย (Physicological Needs) เป็นควำม
ตอ้งกำรพืน้ฐำนของมนุษยเ์พื่อควำมอยูร่อดของชวีติ  
              2. ควำมตอ้งกำรดำ้นควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง (Safety and 
Aecurity Needs) เป็นควำมตอ้งกำรเพื่อใหต้วัเองปลอดภยั 
              3. ควำมตอ้งกำรดำ้นควำมรกั และกำรเป็นเจำ้ของ (Love-Belonging 
Needs) เป็นควำมตอ้งกำรทีจ่ะไดร้บักำรยอมรบัจำกบุคคลอื่น และมคีวำมรูส้กึว่ำตนเองนัน้เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มทำงสงัคม มคีวำมตอ้งกำรเพื่อน  
              4. ควำมตอ้งกำรทีจ่ะไดร้บักำรยกยอ่งในสงัคม (Esteem of Status 
Needs) เป็นควำมตอ้งกำรมเีกยีรตยิศ มฐีำนะดใีนสงัคม ไดร้บักำรยกยอ่งนบัถอืจำกบุคคลทัว่ไป 
               5. ควำมตอ้งกำรทีจ่ะไดร้บัควำมส ำเรจ็ดงัทีค่ำดหวงัไว ้(Self 
Actualization or Self Realization Needs) ควำมตอ้งกำรนี้เป็นควำมตอ้งกำรขัน้สงูสุดของมนุษย ์
เป็นควำมตอ้งกำรใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ในสิง่ทีฝ่นัไว ้
 
           2 ทฤษฎคีวำมตอ้งกำรของเอคเดอรเ์ฟอร ์(Alderfer’s Motivated Need Hierarchy 
Theory) 
                 เอคเดอรเ์ฟอร ์( ปรยีำพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2541 : 52 ; อำ้งองิจำก 
Alderfer.1972 ) เจำ้ของทฤษฎคีวำมตอ้งกำรทีเ่รยีกว่ำ ทฤษฎอีอีำรจ์ ี(ERG : Existence – 
Relatedness – Growth Theory) แบ่งควำมตอ้งกำรของบุคคลเป็น 3 ระดบั คอื 
                 1. ควำมตอ้งกำรเพื่อควำมอยูร่อดของชวีติ (Existence Needs) เป็น 
ควำมรูส้กึทีด่ทีำงร่ำงกำย เป็นควำมตอ้งกำรทีต่อบสนองเพื่อใหม้ชีวีติอยูต่่อไป ใกลเ้คยีงกบัควำม
ตอ้งกำรดำ้นร่ำงกำย และควำมตอ้งกำรเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัของมำสโลว์ 
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                 2. ควำมตอ้งกำรดำ้นควำมสมัพนัธ์ (Relatedness Needs) เป็นควำมตอ้งกำร
ของบุคคลทีม่มีติรสมัพนัธก์บัคนอื่น เกีย่วขอ้งกบัควำมตอ้งกำรกำรเป็นเจำ้ของของมำสโลว ์
                 3. ควำมตอ้งกำรควำมก้ำวหน้ำ (Growth Needs) เป็นควำมตอ้งกำร 
สงูสุด เป็นควำมตอ้งกำรรว่มกนัทีจ่ะไดร้บัควำมนิยมยกยอ่ง และควำมตอ้งกำรทีจ่ะรูถ้งึควำมสำมำรถ
ทีแ่ทจ้รงิซึง่เป็นควำมตอ้งกำรชัน้สงูของมำสโลว์ 
                  3 ทฤษฎคีวำมตอ้งกำรของแมคคลแีลนด์ 
                 ธติมิำ เรอืงสกุล (2550 : 8 ; อำ้งองิจำก Mc Clelland.1993 ) กล่ำวถงึ 
ทฤษฎคีวำมตอ้งกำรของแมคคลแีลนด์ว่ำ เป็นเรือ่งส่วนประกอบของสิง่แวดลอ้มรวมกนักบัควำม
ตอ้งกำรของแต่ละบุคคลอยำ่งไร จงึท ำใหก้ลำยเป็นแรงขบัพืน้ฐำนของมนุษย ์3 ประกำร คอื 
                 1. ควำมตอ้งกำรเพื่อควำมประสบผลส ำเรจ็ ผูท้ีม่คีวำมตอ้งกำรในดำ้นน้ี 
สงูจะเป็นผูท้ีม่คีวำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ มพีลงังำนสงูพอ พอใจทีจ่ะท ำงำนหนักและเหน็คุณค่ำ
ของควำมส ำเรจ็จำกกำรทีไ่ดท้ ำงำนทีท่ำ้ทำยควำมสำมำรถ 
                  2. ควำมตอ้งกำรมพีลงัควำมสำมำรถ เป็นควำมตอ้งกำรทีจ่ะมอี ำนำจ 
 หรอืกำรมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น ผูท้ีม่คีวำมตอ้งกำรดำ้นนี้สงูจะเป็นคนทีช่อบกำรแขง่ขนั กำรเผชญิหน้ำ 
ถำ้เป็นกำรใชค้วำมสำมำรถในทำงบวก จะท ำใหบุ้คคลนัน้เกดิควำมพยำยำมทีจ่ะปฏบิตังิำนจนเป็น
ผลส ำเรจ็ แต่ถำ้ใชค้วำมพยำยำมดำ้นลบกจ็ะหำวธิปีฏบิตัทิีเ่กดิประโยชน์ต่อตนเอง แต่เป็นผลเสยีหำย
ต่อองคก์ร 
                  3. ควำมตอ้งกำรทีจ่ะผกูพนักบัผูอ้ื่น ผูท้ีม่คีวำมตอ้งกำรในดำ้นน้ีสงูจะเป็นผูท้ี่
พยำยำมสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธไ์วอ้ยำ่งใหผู้อ้ื่นชอบ ชอบงำนสรำ้งสรรค ์และกจิกรรมทำงสงัคม 
                  จำกกำรศกึษำทฤษฎคีวำมตอ้งกำร สรปุไดว้่ำควำมตอ้งกำรของบุคคลมคีวำม
แตกต่ำงกนั ตัง้แต่ควำมตอ้งกำรขัน้ต ่ำถงึควำมตอ้งกำรขัน้สงู ซึง่บุคคลจะตอ้งมกีำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนก่อน จงึจะสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรขัน้สงูอื่นๆต่อไปได ้ 
 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผูป้กครอง 
 ฉนัทนำ เปียทอง (2541 : บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่ง ควำมคดิเหน็ของผูป้กครองต่อกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มใหแ้ก่เดก็อนุบำลของโรงเรยีนเอกชน เขตดอนเมอืง ผลกำรวจิยัพบว่ำ ดำ้นกำรบรกิำรของ
โรงเรยีนทีเ่กี่ยวกบักำรเตรยีมควำมพรอ้มของเดก็ ผูป้กครองมคีวำมเหน็ว่ำ โรงเรยีนเตรยีมควำม
พรอ้มแก่นกัเรยีนในทุกๆดำ้น รวมทัง้มกีำรส่งเสรมิใหเ้ดก็อ่ำนออกเขยีนไดแ้ละกำรคดิค ำนวณเป็น 
ลกัษณะและวธิดี ำเนินกำรของโรงเรยีนทีผู่ป้กครองตอ้งกำรใหน้กัเรยีนเขำ้เรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที1่ 
ผูป้กครองตอ้งกำรใหบุ้ตรหลำนเขำ้เรยีนในโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กลบ้ำ้น และโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนภำษำ 
องักฤษตัง้แต่ชัน้อนุบำล รวมทัง้โรงเรยีนทีม่กีำรเกบ็ค่ำเล่ำเรยีนไมส่งู 
 สำยชน หมวกเหลก็ (2542 : บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจของผูป้กครอง
ในกำรส่งบุตรหลำนเขำ้เรยีนในโรงเรยีนอนุบำลเอกชน จงัหวดัสระบุร ีผลกำรวจิยัพบว่ำ ปจัจยัทีม่ผีล
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ต่อกำรตดัสนิใจของผูป้กครองมำกทีสุ่ดคอื 1. ปจัจยัเกีย่วกบัคร ูไดแ้ก่ ครดูแูลเอำใจใส่นกัเรยีนและให้
กำรบำ้นสม ่ำเสมอ 2. ปจัจยัเกีย่วกบักำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนกำรสอน ไดแ้ก่ โรงเรยีนเน้นกำร
เตรยีมควำมพรอ้มใหแ้ก่เดก็เป็นส ำคญั และส่งเสรมิใหเ้ดก็อ่ำน เขยีน คดิค ำนวณได ้3. ปจัจยัเกี่ยวกบั
กำรบรกิำร อำหำร และสุขภำพ ไดแ้ก่ กำรจดับรกิำรอำหำรเสรมิและอำหำรกลำงวนัทีส่ะอำดถูกหลกั
โภชนำกำร มปีรมิำณเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของนกัเรยีน 4. ปจัจยัเกี่ยวกบัค่ำธรรมเนียมและ
คำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดแ้ก่ โรงเรยีนช่วยเหลอืผูป้กครองโดยใหแ้บ่งช ำระค่ำเทอมไดใ้นอตัรำส่วนที่
เหมำะสม 5. ปจัจยัเกีย่วกบัทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ โรงเรยีนตัง้อยูแ่หล่งทีม่คีวำมสะดวกในกำรเดนิทำงรบั-ส่ง และ
ตัง้อยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีด่ ีไมม่กีลิน่ เสยีง หรอืสิง่ทีเ่ป็นอนัตรำยอยูเ่คียงขำ้ง 
 วไิล จฑุำงกูร (2543 : บทคดัยอ่) ศกึษำเหตุผลทีผู่ป้กครองนกัเรยีนตดัสนิใจส่งบุตร
หลำนเขำ้เรยีนโรงเรยีนอนุบำลเอกชน จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่ำ ผูป้กครองนกัเรยีนโดยส่วนรวม และ
จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำและอำชพี ส่วนมำกตดัสนิใจส่งบุตรหลำนเขำ้เรยีนในโรงเรยีนอนุบำล
เอกชน โดยเหตุผลทำงวชิำกำร บุคลำกร และอำคำรสถำนที ่อยูใ่นระดบัมำก และเหตุผลทำงกำรเงนิ 
กจิกำรนกัเรยีน และควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงโรงเรยีนกบัชุมชน อยูใ่นระดบัปำนกลำง ยกเวน้ผูป้กครองที่
มอีำชพีคำ้ขำย ผูป้กครองอำชพีอื่นๆ และผูป้กครองทีจ่บกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำ ใชเ้หตุผลดำ้น
อำคำรสถำนทีอ่ยูใ่นระดบักลำง และผูป้กครองอำชพีรบัรำชกำรใชเ้หตุผลดำ้นกำรเงนิอยูใ่นระดบัมำก 
ผูป้กครองโดยรวม และจ ำแนกตำมอำชพีและระดบักำรศกึษำ ใหค้วำมส ำคญักบัเหตุผลในกำรส่งบุตร
หลำนเขำ้เรยีนโรงเรยีนอนุบำลเอกชนดำ้นวชิำกำรเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมำ คอื ดำ้นบุคลำกร ดำ้น
กจิกำรนกัเรยีน ดำ้นอำคำรสถำนที ่ดำ้นกำรเงนิ และดำ้นควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงโรงเรยีนกบัชุมชนเป็น
อนัดบัสุดทำ้ย 
  วโิรจน์ มฮู ำหมดั (2542 : 79) วจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจของผูป้กครองใน
กำรส่งบุตรหลำนเขำ้ศกึษำในโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยำลยั ผลกำรศกึำษำพบว่ำ น ้ำหนกัในกำร
ตดัสนิใจเกีย่วกบัปจัจยัต่ำงๆของผูป้กครองในกำรส่งบุตรหลำนเขำ้ศกึษำในโรงเรยีนแห่งนี้ ไดแก่ 
ปจัจยัดำ้นโรงเรยีนทีด่ ีคอื ผูป้กครองค ำนึงถงึท ำเลทีต่ ัง้โรงเรยีน ดำ้นควำมสะดวกในกำรรบั-ส่ง
นกัเรยีน เป็นอนัดบัแรก ปจัจยัดำ้นบรกิำร ผูป้กครองค ำนึงถงึเรือ่งทีค่รหูมัน่ฝึกฝนใหน้กัเรยีนมี
ระเบยีบวนิยัเป็นอนัดบัแรก นอกจำกนัน้กำรมกีำรจดัพยำบำลไวบ้รกิำรตลอดวนัท ำกำร รวมทัง้กำรจดั
รถพยำบำลเพื่อส ำรองไวบ้รกิำรยำมฉุกเฉินกเ็ป็นปจัจยัส ำคญัทีผู่ป้กครองตดัสนิใจส่งบุตรหลำนเขำ้มำ
เรยีนทีน่ี่ดว้ย 
  วรสทิธ ิสฤษดิอ์ภริกัษ์ (2541 : บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่ง ควำมคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอ
กำรจดักำรศกึษำในระดบัอนุบำลของโรงเรยีนเอกชน เขตบำงกอกน้อย กรงุเทพมหำนคร ผล
กำรศกึษำพบว่ำ ผูป้กครองส่งบุตรหลำนเขำ้เรยีนในระดบัอนุบำลของโรงเรยีนเอกชน เพรำะเป็น
โรงเรยีนทีต่ ัง้อยูใ่กลบ้ำ้น อยู่ไมห่่ำงจำกแหล่งชุมชน มกีำรคมนำคมสะดวก โรงเรยีนเน้นกำรอ่ำนเขยีน
และมกีำรประกนัอุบตัเิหตุใหน้กัเรยีน กำรเกบ็ค่ำธรรมเนียมมคีวำมเหมำะสมกบัคุณภำพของโรงเรยีน 
และครมูกีำรเอำใจใส่นกัเรยีน 
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  จำกงำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกโรงเรยีนอนุบำลของผูป้กครอง สรปุไดว้่ำ ในกำร
เลอืกโรงเรยีนอนุบำลผูป้กครองพจิำรณำปจัจยัหลำยประกำรดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดำ้นบุคลำกรผูส้อน ดำ้น
สถำนที ่ดำ้นกำรคมนำคม ดำ้นสุขอนำมยั ดำ้นอตัรำค่ำเล่ำเรยีน และควำมมชีื่อเสยีงของโรงเรยีน  



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
 

ในการศกึษาคน้ควา้เรือ่ง การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การก าหนดประชากร และเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดัท า และวเิคราะหข์อ้มลู 
 
กำรก ำหนดกลุ่มประชำกรและเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชำกร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัมาท ากจิกรรมที ่จมิ
โบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 4,200 คน 
กลุ่มตวัอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 – 3 ปีมา
ท ากจิกรรมที ่ จมิโบร ี เพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 200 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง จ าแนกตามระดบัปจัจยัของผูป้กครอง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้เป็นแบบสอบถามปจัจยัและความตอ้งการ
ในการเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1   ปจัจยัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่2   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานที่   
 ตอนที ่3   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบุคลากร   
 ตอนที ่4   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นหลกัสตูร   
 ตอนที ่5   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร 

 
ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
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 1. ศกึษาคน้ควา้หนงัสอื เอกสาร บทความทางวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎ ีวารสาร 
สิง่พมิพต่์างๆ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้รวบรวมขอ้มลูมาใชเ้ป็นกรอบในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สรา้งแบบสอบถามปจัจยัและความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครองเดก็
ปฐมวยัโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยใหส้อดคลอ้งกบักรอบการวจิยั และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
      2.1 ตอนที ่1 ใชแ้บบสอบถามแบบก าหนดค าตอบใหเ้ลอืก (check list) 
     2.2 ตอนที ่2 – 5 ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (rating scale) 5 
ระดบั ซึง่แต่ละระดบัมคีวามหมาย ดงันี้ 
     5  คะแนน หมายความว่า มคีวามตอ้งการในระดบัมากทีสุ่ด 
     4  คะแนน หมายความว่า มคีวามตอ้งการในระดบัมาก 
     3  คะแนน หมายความว่า มคีวามตอ้งการในระดบัปานกลาง 
     2  คะแนน หมายความว่า มคีวามตอ้งการในระดบัน้อย 
     1  คะแนน หมายความว่า มคีวามตอ้งการในระดบัน้อยทีสุ่ด 
   เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ มดีงันี้ 
      4.51 – 5.00 หมายถงึ   มคีวามตอ้งการในระดบัมากทีสุ่ด 
     3.51 – 4.50 หมายถงึ   มคีวามตอ้งการในระดบัมาก 
     2.51 – 3.50 หมายถงึ   มคีวามตอ้งการในระดบัปานกลาง 
     1.51 – 2.50  หมายถงึ   มคีวามตอ้งการในระดบัน้อย 
     1.00 – 1.50 หมายถงึ   มคีวามตอ้งการในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 3. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 4. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์    
 5. หาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ให้
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ลงความเหน็และใหค้ะแนน โดยใชเ้กณฑใ์นการเลอืกผูเ้ชีย่วชาญดงันี้ 

5.1 ผูเ้ชีย่วชาญจะตอ้งเป็นนกัการศกึษา หรอืครใูนระดบัปฐมวยั  
5.2 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และความเชีย่วชาญเกีย่วกบัเดก็ปฐมวยั 
5.3 จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั 

รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ มดีงันี้ 
 ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุวรรณา  ไชยะธน   ประธานโปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั         
              มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
   ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุทธพิรรณ  ธรีพงศ์  หวัหน้าคณะครุศาสตร ์                  
            มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
 ผูช้่วยศาสตราจารยบ์ุญญาพร  อูนากูล   หวัหน้าระดบัปฐมวยั                                 
                   โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร 
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    น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ และปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิรอบที ่2 ซึง่ไดค้่า IOC ของทุกขอ้เป็น 1.00    โดยผูเ้ชีย่วเสนอใหม้ี
การปรบัปรงุ ดงันี้ 
    1. เพิม่การเลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้นการบรกิาร 
    2. เพิม่จ านวนขอ้ค าถามในแต่ละดา้น 
    3. ปรบัปรงุทางดา้นการใชภ้าษาใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัมาท ากจิกรรมที่จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์
มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 20 คน เพื่อศกึษาปญัหาเกีย่วกบั
ความเขา้ใจทางการสื่อสารดา้นภาษาทีต่รงกนัระหว่างผูว้จิยัและผูต้อบแบบสอบถาม 
7. น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ เสนอใหป้ระธานและคณะกรรมการ 
ผูค้วบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณาอกีครัง้ เพื่อขอความเหน็ชอบ และจดัพมิพแ์บบสอบถามเป็น 
ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
  1. น าหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั ถงึผูบ้รหิาร จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ 
(Gymboree Play & Music) เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูประมาณ 4 สปัดาห์ 
 3. น าแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนัน้น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์
มาเรยีบเรยีงขอ้มลู แยกขอ้มลู และตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ เมือ่รวบรวมแบบสอบถาม
กลบัมาปรากฏว่า มแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 176 ชุด จาก 200 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 88 
 
กำรจดักระท ำและวิเครำะหข้์อมลู 
 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบหา
ค่าสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถีแ่ละ
รอ้ยละ  
  2. วเิคราะหค์วามตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล โดยหาค่าเฉลีย่  
และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ส าหรบัตอนที ่1 – 5 
 3. เปรยีบเทยีบปจัจยัเกีย่วกบัผูป้กครอง จ าแนกตามปจัจยัดา้นการศกึษา และรายได ้
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการแจกแจงแบบท ี
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 1. สถติสิ าหรบัการวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอื การหาความเทีย่งตรงของแบบ
ประเมนิ (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา ช านิประศาสน์. 2537 : 145) 
   
 

 
  เมือ่  IOC แทน   ดชันีความสอดคลอ้ง  
         (Index of Item Objective Congruence) 
   R แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
         ต่อค าถามแต่ละขอ้ 
   N แทน   จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ  
   
2. สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
        2.1 การหาค่าเฉลีย่ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2552 : 34) 
 

 
 
เมือ่ X แทน   ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
   x แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   n แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
     2.2 การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2552 : 60) 
 

 
 
 

 
เมือ่ S.D. แทน   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   n         แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   x แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   x2 แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัอยา่งดว้ยก าลงัสอง 
 
 
 
 

IOC = 
R

N 
 

 

xX = n
xX = n

cX = n
 

S.D. = nx2 – (x)2
n(n-1)
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        2.3 เปรยีบเทยีบความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็
ปฐมวยั จ าแนกตามรายได ้โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบม ี1 ตวัประกอบ (ANOVA) (ชู
ศร ีวงศร์ตันะ. 2552 : 34) 
 
 

 
 
เมือ่ F แทน   ค่าสถติเิอฟ 
           MSB แทน   ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
         (Mean square between-groups) 
   MSW แทน   ความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
         (Mean square within-groups) 
 
    2.4 เปรยีบเทยีบความต้องการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา โดยใช ้t – test for Independent Samples ชศูร ี วงศร์ตันะ (2552 : 166) 
 
 

   t =  ,   

    
         เมือ่ t     แทน   การแจกแจงแบบท ี

   แทน   ค่าเฉลีย่ของคะแนนกลุ่มที ่1 
    แทน   ค่าเฉลีย่ของคะแนนกลุ่มที ่2 

     แทน   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มที ่1  
     แทน   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มที ่2 
               แทน   จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งที ่1 
               แทน   จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งที ่2 

F = = 
MS

B

MS
W

F = = 
MS

B
MS

B

MS
W

MS
W  

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
  

จากการศกึษา  เรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ” ในครัง้น้ี 
ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง น ามาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิOne –Way ANOVA และ 
t-test for Independent Samples   และเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสญัลกัษณ์ต่าง 
ๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

               N  แทน     จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
    M  แทน  คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) 
    S.D.   แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
               p       แทน    คา่ความน่าจะเป็นของคา่สถติ ิ
               t   แทน    คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา ในการแจกแจงแบบ t  
    F       แทน    คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา ในการแจกแจงแบบ F  
               *   แทน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 ตอนที ่1  จ านวนผูป้กครองจ าแนกตามปจัจยั 
 ตอนที ่2  ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
 ตอนที ่3  การเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของ
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จ าแนกตามปจัจยั 
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ตอนท่ี 1  จ านวนผู้ปกครองจ าแนกตามปัจจยั 
การวเิคราะห์ข้อมูลในตอนน้ี  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้กครอง โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตาราง 1    

 
ตาราง 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้กครอง  
 

ปัจจยั N ร้อยละ 
รายได้ 
        ต ่ากวา่ 40,000 บาท   
        40,001 – 60,000 บาท      
        60,001 – 80,000 บาท  
        80,001 – 100,000 บาท 
           
        100,001 บาท ขึน้ไป 

176 
23 
37 
25 
21 
70 

100 
13.07 
21.02 
14.20 
11.93 
39.77 

ระดบัการศึกษา 
        ปรญิญาตรหีรอืต ่ากวา่ 
        ปรญิญาโทขึน้ไป 

176 
87 
89 

100 
49.43 
50.57 

 
 จากตาราง 1 พบว่าปจัจยัดา้นรายไดข้องผูป้กครองทีม่มีรีายได ้ 100,001 บาท ขึน้ไป มี
จ านวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.77 รองลงมาคอืระดบั 40,001 – 60,000 บาท   คดิเป็นรอ้ยละ 21.02   
ระดบั  60,001 – 80,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 14.20   และระดบัต ่ากว่า 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
13.07  สว่นผูป้กครองทีม่รีายได ้ 80,001 – 100,000 บาท มจี านวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 11.93  
   เมือ่พจิารณาปจัจยัดา้นระดบัการศกึษาพบว่า ผูป้กครองมกีารศึกษาในระดบัปรญิญาโทขึน้
ไป คดิเป็นรอ้ยละ 50.57  สว่นระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากวา่คดิเป็นรอ้ยละ 49.43 
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 ตอนท่ี 2  ความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั 
  ในตอนน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง แล้วน ามาวเิคราะหโ์ดยการ
หาคา่เฉลีย่เลขคณิต และความเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด ปรากฏผลดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จ าแนกตามรายดา้น 
 

รายการประเมิน M S.D. ระดบัความ
ต้องการ 

 
ด้านสถานท่ี 
 
 1. การเดนิทางสะดวก 

 
4.50 

 
4.55 

 
0.59 

 
0.63 

 
มากท่ีสดุ 

 
มากทีสุ่ด 

 2. มกีารจดับรกิารดา้นการจราจรภายในโรงเรยีน     4.07 0.84 มาก 
 3. ภายในโรงเรยีนมสีิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาต ิเช่น มกีรงสตัว ์หรอื 
อ่างเลีย้งปลา 

3.91 0.92 มาก 

 4. มีเครื่องเล่นและพื้นสนามเด็กเล่นถูกต้องตามมาตรฐานที่
กระทรวงก าหนดไว ้

4.61 0.56 มากทีสุ่ด 

 5. ภายในหอ้งเรยีนมกีารจดัมุมประสบการณ์ เช่น มุมบลอ็ก มุม
หนงัสอื มมุศลิปะ เป็นตน้  

4.76 0.44 มากทีสุ่ด 

 6. ภายในอาคาร และหอ้งเรยีนมแีสงสวา่งเพยีงพอ 4.85 0.36 มากทีสุ่ด 
 7. ภายในอาคาร อากาศถ่ายเทสะดวก  3.58 0.99 มาก 
 8. มเีครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน  4.85 0.42 มากทีสุ่ด 
 9. โรงอาหารสะอาดถกูหลกัอนามยั   4.86 0.37 มากทีสุ่ด 
10. หอ้งน ้าสะอาดถกูสขุลกัษณะ 4.76 0.49 มากทีสุ่ด 
11. ภายในหอ้งน ้ามสีขุภณัฑท์ีเ่ดก็สามารถใชด้ว้ยตนเองได้ 4.75 0.52 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
รายการประเมิน M S.D. ระดบัความ

ต้องการ 

 
ด้านบคุลากร 
 
 1. จ านวนครแูละครผููช้่วยต่อจ านวนนักเรยีนเหมาะสม สามารถดแูล
เดก็ไดท้ัว่ถงึ 
      

 
4.54 

 
4.82 

 
0.59 

 
0.42 

 
มากท่ีสดุ 

 
มากทีสุ่ด 

 2. ครแูละครผููช้่วยมคีวามเอาใจใสเ่ดก็ 
       4.88 0.33 มากทีสุ่ด 
 3. ครมูปีระสบการณ์การสอนสงู 4.49 0.57 มากทีสุ่ด 
 4. ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสภุาพ 4.88 0.33 มากทีสุ่ด 
 5. ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้กครอง 4.44 0.62 มากทีสุ่ด 
 6. ครสูามารถใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง เพื่อใหส้ามารถพฒันาเดก็ไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

4.64 0.62 มากทีสุ่ด 

 7. ครูมบีุคลิกภาพที่ด ีเช่น การเดนิ การยืน และการแต่งกายที่
เหมาะสม      

4.29 0.70 มากทีสุ่ด 

 8. มคีรชูาวต่างชาตทิีเ่ป็นเจา้ของภาษา 4.27 0.88 มากทีสุ่ด 
 9. มคีรชูาวต่างชาตทิีไ่มใ่ช่เจา้ของภาษาแต่สามารถใชภ้าษาองักฤษ
ไดเ้ป็นอย่างด ี

4.09 0.86 มาก 

10. โรงเรยีนส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางดา้นวชิาการ และ
การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

4.64 0.59 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
รายการประเมิน M S.D. ระดบัความ

ต้องการ 

 
ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
 
 1. โรงเรยีนใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษ 

 
4.33 

 
3.98 

 
0.70 

 
0.87 

 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 

 2. โรงเรยีนใชห้ลกัสตูร 2 ภาษา 4.22 0.89 มากทีสุ่ด 
 3. โรงเรยีนใชห้ลกัสตูรภาษาไทย 3.76 0.88 มาก 
 4. เน้นการเรยีนรู้ผ่านการท ากิจกรรมที่เหมาะสมกบัพฒันาการ 
ตามวยั      

4.77 0.59 มากทีสุ่ด 

 5. เน้นการเรยีนรูแ้บบอ่านเขยีน 3.81 0.91 มาก 
 6. หลกัสตูรการเรยีนการสอนค านึงถงึความสนใจ และความสามารถ
ของเดก็      

4.68 0.53 มากทีสุ่ด 

 7. ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการวางแผนการเรยีนรูข้องเดก็ 4.33 0.72 มากทีสุ่ด 
 8.  การเรยีนการสอนเน้นทีก่ระบวนการมากกว่าผลของงาน เช่น 
งานศิลปะมีคุณค่าเพราะเด็กได้คิดและลงมือท าเอง ไม่ใช่เพราะ
ผลงาน         

4.72 0.55 มากทีสุ่ด 

 9. ตารางเรยีนควรจดัใหม้ชี่วงเวลาการเล่นดว้ย 4.54 0.59 มากทีสุ่ด 
10. มกีารเปลีย่น และปรบัปรงุสือ่การเรยีนการสอนทกุปีการศกึษา 4.32 0.72 มากทีสุ่ด 
11. มเีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน 3.07 1.11 ปานกลาง 
12. ครใูชเ้กณฑใ์นการประเมนิพฒันาการเหมาะสมตามวยั 4.40 0.81 มากทีสุ่ด 
13. มกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิของเดก็แต่ละคน 4.69 0.51 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
รายการประเมิน M S.D. ระดบัความ

ต้องการ 

 
ด้านการบริการ 
 
 1. อาหารกลางวนัและอาหารว่างมปีรมิาณและคุณภาพตามหลกั
โภชนาการ 

 
4.65 

 
4.81 

 
0.58 

 
0.46 

 
มากท่ีสดุ 

 
มากทีสุ่ด 

 2. มกีารตดิแจง้รายการอาหารในแต่ละวนัใหผู้ป้กครองทราบ 4.31 0.83 มากทีสุ่ด 
 3. อาหารจะตอ้งถกูจดัเตรยีมในสถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีส่ะอาด 4.84 0.46 มากทีสุ่ด 
 4. มพีนกังานดแูลความสะอาดของหอ้งน ้าตามตารางทีก่ าหนด 4.68 0.56 มากทีสุ่ด 
 5. มกีารฝึกซอ้มหนีไฟใหก้บัเดก็ๆ 4.35 0.68 มากทีสุ่ด 
 6. มบีตัรประจ าตวัผูป้กครองและสมดุลงชื่อเมือ่มารบั-สง่ 4.67 0.57 มากทีสุ่ด 
 7. มกีารท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ดก็ๆใชอ้ย่างสม ่าเสมอ 4.85 0.41 มากทีสุ่ด 
 8. โรงเรยีนมบีุคลกรทีม่คีวามเชี่ยวชาญในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
ประจ าอยู่ตลอดเวลา และมอีุปกรณ์การปฐมพยาบาลครบถว้น 

4.68 0.69 มากทีสุ่ด 

สรปุทุกด้าน 4.51 0.62 มากท่ีสดุ 
 
จากตาราง 2 พบว่าความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ในภาพรวมทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูป้กครองมคีวามตอ้งการดา้นการบรกิารมากเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคอืดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามล าดบั เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น มดีงัต่อน้ี 
 ดา้นสถานที ่ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในระดบัมากทีส่ดุ โดยผูป้กครองมคีวามตอ้งการตาม
รายการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีความต้องการเรื่อง  ”โรงอาหารสะอาดถูกหลัก
อนามยั” เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคอืเรื่อง ”ภายในอาคารและหอ้งเรยีนมแีสงสว่างเพยีงพอ” และ ”มี
เครื่องปรบัอากาศในหอ้งเรยีน” อนัดบัสามคอืเรื่อง ”ภายในหอ้งเรยีนมกีารจดัมุมประสบการณ์ เช่น มุม
บลอ็ก มมุหนงัสอื มุมศลิปะ เป็นตน้” และ ”หอ้งน ้าสะอาดถูกสุขลกัษณะ” ความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคอื
เรือ่ง ”ภายในอาคารอากาศถ่ายเทสะดวก” 
 ดา้นบุคลากร ผูป้กครองมคีวามต้องการในระดบัมากที่สุด โดยผูป้กครองมคีวามต้องการ
ตามรายการประเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีวามตอ้งการเรื่อง ”ครแูละคุณครผููช้่วยมคีวาม
เอาใจใสเ่ดก็” และ ”ครมูปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเดก็ ยิ้มแยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ” เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคอื
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เรื่อง  ”ครสูามารถใหค้วามรูผู้ป้กครอง เพื่อใหส้ามารถพฒันาเดก็ไปในทศิทางเดยีวกนั ” และ ”โรงเรยีน
ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาบุคลากรทางด้านวชิาการ และการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนอย่างสม ่าเสมอ ” 
อนัดบัสามคอืเรือ่ง ”ครมูปีระสบการณ์การสอนสงู” ความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคอืเรื่อง ”มคีรชูาวต่างชาติ
ทีไ่มใ่ช่เจา้ของภาษาแต่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างด”ี 
 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้ปกครองมีความต้องการในระดบัมากที่สุด โดย
ผูป้กครองมคีวามต้องการตามรายการประเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคีวามต้องการเรื่อง  ”
เน้นการเรยีนรูผ้่านการท ากจิกรรมที่เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั” อนัดบัสองคอืเรื่อง ”การเรยีนการ
สอนเน้นทีก่ระบวนการมากกวา่ผลของงาน เช่น งานศลิปะมคีณุคา่เพราะเดก็ไดค้ดิและลงมอืท าเอง ไม่ใช่
เพราะผลงาน” อนัดบัสามคอื ”มกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิของเดก็แต่ละคน” ความตอ้งการ
อนัดบัสดุทา้ยคอืเรือ่ง ”มเีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน” 
 ดา้นบรกิาร ผูป้กครองมคีวามต้องกาในระดบัมากที่สุด โดยผูป้กครองมคีวามตอ้งการตาม
รายการประเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคีวามต้องการเรื่อง  ”มกีารท าความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆที่เดก็ๆใช้อย่างสม ่าเสมอ” อนัดบัสองคอืเรื่อง ”อาหารจะตอ้งถูกจดัเตรยีมในสถานที่และอุปกรณ์ที่
สะอาด” อนัดบัสามคอืเรื่อง ”อาหารกลางวนัและอาหารว่างมปีรมิาณและคุณภาพตามหลกัโภชนาการ” 
ความตอ้งการอนัดบัสดุทา้ยคอืเรือ่ง ”มกีารตดิแจง้รายการอาหารในแต่ละวนัใหผู้ป้กครองทราบ” 
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ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั 
จ าแนกตามปัจจยั 
           1. ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัจ าแนกตามรายได ้ผล
การวเิคราะหด์งัตาราง 3,4 และ5    

ตาราง 3  ค่าสถติพิืน้ฐานการวเิคราะหร์ายไดข้องผูป้กครองที่มผีลต่อความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีน
อนุบาลของผูป้กครองใหเ้ดก็ปฐมวยั  
 

ความต้องการของผู้ปกครอง 
                                  รายได้  S.D 

ดา้นสถานที ่
                       ต ่ากว่า 40,000 บาท 
  
                       40,001 – 60,000 บาท      
                       60,001 – 80,000 บาท  
                       80,001 – 100,000 บาท
                                     
                       100,001 บาท ขึน้ไป 

 
52.57 
53.59 
54.12 
54.33 
54.99 

 
4.09 
4.34 
3.63 
3.80 
3.03 

ดา้นบุคลากร 
                       ต ่ากว่า 40,000 บาท 
  
                       40,001 – 60,000 บาท      
                       60,001 – 80,000 บาท  
                       80,001 – 100,000 บาท                    
                       100,001 บาท ขึน้ไป 

 
43.83 
45.30 
44.88 
45.62 
46.11 

 
4.10 
3.95 
2.86 
4.41 
3.01 

ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
                       ต ่ากว่า 40,000 บาท 
  
                       40,001 – 60,000 บาท      
                       60,001 – 80,000 บาท  
                       80,001 – 100,000 บาท                                
                       100,001 บาท ขึน้ไป 

 
54.30 
55.78 
53.48 
56.52 
55.40 

 
6.03 
4.33 
4.00 
5.68 
4.65 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
ความต้องการของผู้ปกครอง 

                                  รายได้  S.D 

ดา้นการบรกิาร 
                       ต ่ากว่า 40,000 บาท 
  
                       40,001 – 60,000 บาท      
                       60,001 – 80,000 บาท  
                       80,001 – 100,000 บาท
                                     
                       100,001 บาท ขึน้ไป 

 
36.04 
36.59 
36.12 
38.29 
37.80 

 
4.05 
3.39 
4.23 
2.31 
2.21 

  
จากตาราง 3  พบว่าผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหก้บัเดก็ปฐมวยัจ าแนกตาม
รายไดด้งันี้ 
  ดา้นสถานที่ ผูป้กครองทีม่รีายได ้100,001 บาทขึน้ไป มคีวามตอ้งการมากเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคอื 80,001 – 100,000 บาท, 60,001 – 80,000 บาท และ40,001 – 60,000 บาท 
ตามล าดบั   สว่น ต ่ากวา่ 40,000 บาท มคีวามตอ้งการเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
 ดา้นบุคลากร ผูป้กครองทีม่รีายได ้100,001 บาทขึน้ไป มคีวามตอ้งการมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอื 80,001 – 100,000 บาท, 40,001 – 60,000 บาท และ60,001 – 80,000 ตามล าดบั  ส่วน 
ต ่ากวา่ 40,000 บาท มคีวามตอ้งการเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  ดา้นหลกัสูตรและการเรยีนการสอน ผูป้กครองทีม่รีายได ้80,001 – 100,000 บาท มี
ความตอ้งการมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื 40,001 – 60,000 บาท, 100,001 บาท ขึน้ไป และต ่ากว่า 
40,000 บาท ตามล าดบั สว่น 60,001 – 80,000 บาท มคีวามตอ้งการเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
 ดา้นบรกิาร ผูป้กครองทีม่รีายได ้80,001 – 100,000 บาท มคีวามตอ้งการมาเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคอื 100,001 บาท ขึน้ไป, 40,001 – 60,000 บาท และ60,001 – 80,000 บาท ตามล าดบั 
สว่น ต ่ากวา่ 40,000 บาท มคีวามตอ้งการเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
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ตาราง 4  การวเิคราะห์รายไดข้องผูป้กครองที่มผีลต่อความต้องการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของ
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
 

ประเดน็
พิจารณา 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ดา้นสถานที ่ ระหวา่งกลุ่ม 4 118.68 29.669 2.22  0.069 
 ภายในกลุ่ม 171 2282.86 13.350   
 รวม 175 2401.54    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 4 100.83 25.208 2.02 0.095 
 ภายในกลุ่ม 171 2139.71 12.513   
 รวม 175 2240.54    

ดา้นหลกัสตูรและ ระหวา่งกลุ่ม 4 144.62 36.155 1.55 0.191 
การเรยีนการสอน ภายในกลุ่ม 171 3999.42 23.388   

 รวม 175 4144.04    
ดา้นการบรกิาร ระหวา่งกลุ่ม 4 122.73 30.682 3.19* 0.015 

 ภายในกลุ่ม 171 1646.00 9.626   
 รวม 175 1768.73    

 
 จากตาราง 4 พบว่าผูป้กครองที่มรีายไดแ้ตกต่างกนัมีความต้องการในการเลอืกโรงเรยีน
อนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยั ดา้นการบรกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05   ส่วนดา้น
สถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ผูป้กครองทีม่รีายไดต้่างกนัมคีวามตอ้งการ
ในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยัแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ   
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ตาราง 5  การเปรยีบเทยีบความต้องการเลือกโรงเรยีนอนุบาล ด้านการบรกิาร  ของผู้ปกครองเดก็
ปฐมวยัทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั  
 

รายไดข้อง 
ผูป้กครอง 

คา่เฉลีย่ ต ่ า ก ว่ า 
40,000 
บาท                                         

60,001 –  
80,000  
บาท  

40,001 – 
60,000 
 บาท    

100,001 
บาท  
ขึน้ไป 

80,001 –  
100,000 
บาท 

ต ่ากวา่ 40,000 บาท                       36.04 - 0.47  0.55 1.76 2.24* 
60,001 – 80,000 บาท 36.12  - 0.08 1.68 2.17* 
40,001 – 60,000 บาท 36.59   - 1.21 1.69 
100,001 บาท ขึน้ไป            37.80    - 0.49 
80,001 – 100,000 
บาท 

38.29     - 

  
จากตาราง 5  พบว่าผูป้กครองทีม่รีายได ้80,001 – 100,000 บาท มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีน
อนุบาลดา้นบรกิารสงูกวา่ ต ่ากวา่ 40,000 บาท และ60,001 – 80,000 บาท อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
สว่นรายไดร้ะดบัอื่นๆ ไมแ่ตกต่าง 
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     2. ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา ผลการวเิคราะดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6  การเปรยีบเทยีบความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ทีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนั 
 
ความต้องการ ระดบัการศึกษา N    M  S.D. t P 
ดา้นสถานที ่ ปรญิญาตร ี

หรอืต ่ากวา่ 
87 54.02 4.25 0.541 0.590 

 ปรญิญาโทขึน้ไป 89 54.33 3.10   
ดา้นบุคลากร ปรญิญาตร ี

หรอืต ่ากวา่ 
87 45.15 3.82 0.952 0.343 

 ปรญิญาโทขึน้ไป 89 45.66 3.33   
ดา้นหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอน 

ปรญิญาตร ี
หรอืต ่ากวา่ 

87 55.37 4.80 -0.454 0.650 

 ปรญิญาโทขึน้ไป 89 55.03 4.96   
ดา้นการบรกิาร ปรญิญาตร ี

หรอืต ่ากวา่ 
87 37.42 3.06 1.180 0.240 

 ปรญิญาโทขึน้ไป 89 36.85 3.29   
 
 จากตาราง 6 พบว่าผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความตอ้งการในการเลอืก
โรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยัในทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ แสดงว่าผูป้กครองที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า กบัผูป้กครองทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปมคีวามตอ้งการ
ในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยั ในดา้นสถานที่ ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสูตรและการเรยีนการ
สอน และดา้นบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
 การวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองในการเลอืก
โรงเรยีนอนุบาลใหก้บับุตรหลานทีอ่ยูใ่นวยัปฐมวยั ดา้นสถานที ่บุคลากร หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
และบรกิาร การเปรยีบเทยีบความตอ้งการเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีน
อนุบาลของผูป้กครอง จ าแนกตามสถานภาพทางการเงนิและการศกึษาของผูป้กครองทีแ่ตกต่างกนั 
สามารถสรุป อภปิรายผล และมขีอ้เสอนแนะดงัต่อไปนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 ในการวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 
 1. เพื่อศกึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองใหเ้ดก็
ปฐมวยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัมาท ากจิกรรมที ่จมิ
โบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 4,200 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองทีพ่าเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 – 3 ปีมา
ท ากจิกรรมที ่จมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ (Gymboree Play & Music) ทัง้ 10 สาขา จ านวน 200 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง  จ าแนกตามระดบัปจัจยัของผูป้กครอง  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้เป็นแบบสอบถามปจัจยัและความตอ้งการ
ในการเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัในเครอืจมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1   ปจัจยัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่2   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานที่   
 ตอนที ่3   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบุคลากร   
 ตอนที ่4   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน   
 ตอนที ่5   การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร 
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การจดักระท าและวิเคราะหข้์อมลู 
 เมือ่รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปวเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบหา
ค่าสถติ ิเพื่อตรวจสอบสมมตฐิานตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถีแ่ละ
รอ้ยละ  
  2. วเิคราะหค์วามตอ้งการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล โดยหาค่าเฉลีย่  
และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ส าหรบัตอนที ่1 – 5 
 3. เปรยีบเทยีบปจัจยัเกีย่วกบัผูป้กครอง จ าแนกตามปจัจยัดา้นการศกึษา และรายได ้
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการแจกแจงแบบท ี
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีม่ปีจัจยัทางดา้นรายได ้และการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลทีแ่ตกต่างกนัรายดา้น ดงันี้ 
1. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บุคลากรแตกต่างกนั 
 3. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนแตกต่างกนั 
 4. ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร
แตกต่างกนั 
5. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานทีแ่ตกต่าง
กนั 
 6. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บุคลากรแตกต่างกนั 
 7. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนแตกต่างกนั 
 8. ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้น
บรกิารแตกต่างกนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษา การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัในเครอืจมิโบร ี
เพลย ์แอนด ์มวิสคิ สรปุผลไดด้งันี้ 
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 1. ผลจากการศกึษาความต้องการของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหก้บั
เดก็ปฐมวยั สรุปผลไดด้งันี้ 
     1.1 ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลโดยรวมและรายดา้น อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด โดยผูป้กครองมคีวามตอ้งการดา้นบรกิารมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืดา้น
บุคลากร, ดา้นสถานที ่และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามล าดบั 
     1.2 ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 
   1.2.1 ดา้นสถานที ่ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง ”โรงอาหารสะอาดถูกหลกั
อนามยั” มากเป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคอืเรือ่ง “ภายในอาคารและหอ้งเรยีนมแีสงสว่างเพยีงพอ” 
และ”มเีครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน” อนัดบัสามเรือ่ง “ภายในหอ้งเรยีนมกีารจดัมุมประสบการณ์ 
เช่น มุมบลอ็ก มมุหนงัสอื มุมศลิปะ เป็นต้น” และ”หอ้งน ้าถูกสุขลกัษณะ” ส่วนความตอ้งการอนัดบั
สุดทา้ยคอืเรือ่ง “ภายในอาคารอากาศถ่ายเทสะดวก”  
  1.2.2 ดา้นบุคลากร ผูป้กครองมคีวามตอ้งการเรือ่ง “ครแูละครผููช้่วยมคีวามเอาใจ
ใส่เดก็” และ”ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ ยิม้แยม้แจม่ใส วาจาสุภาพ” มากเป็นอนัดบัแรก อนัดบัที่
สองคอืเรือ่ง “ครสูามารถใหค้วามรูผู้ป้กครอง เพื่อใหส้ามารถพฒันาเดก็ไปในทศิทางเดยีวกนั” และ         
”โรงเรยีนส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางดา้นวชิาการ และการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ” อนัดบัสามคอืเรื่อง “ครมูปีระสบการณ์การสอนสงู” ส่วนความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคอื
เรือ่ง “มคีรชูาวต่างชาตทิีไ่ม่ใช่เจา้ของภาษาแต่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด”ี 
  1.2.3 ด้านหลกัสูตรและการเรยีนการสอน ผู้ปกครองมคีวามต้องการเรื่อง “เน้น
การเรยีนรูผ้่านการท ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการตามวยั” มากเป็นอนัดบัแรก อนัดบัทีส่องคอื
เรือ่ง “การเรยีนการสอนเน้นทีก่ระบวนการมากกว่าผลของงาน เช่น งานศลิปะมคีุณค่าเพราะเดก็ได้
คดิและลงมอืท าเอง ไม่ใช่เพราะผลงาน” อนัดบัสามคอืเรื่อง “มกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพ
จรงิของเดก็แต่ละคน” ส่วนความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคอืเรือ่ง “มเีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน” 
  1.2.4 ดา้นบรกิาร ผูป้กครองมคีวามต้องการเรื่อง “มกีารท าความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆที่เด็กๆใช้อย่างสม ่าเสมอ” อนัดบัที่สองคอืเรื่อง “อาหารจะต้องถูกจดัเตรยีมในสถานที่และ
อุปกรณ์ทีส่ะอาด” อนัดบัสามคอืเรือ่ง “อาหารกลางวนัและอาหารว่างมปีรมิาณและคุณภาพตามหลกั
โภชนาการ” ส่วนความต้องการอนัดบัสุดท้ายคอืเรื่อง “มกีารตดิแจง้รายการอาหารในแต่ละวนัให้
ผูป้กครองทราบ” 
 2. ผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็
ปฐมวยั สรุปผลไดด้งันี้ 
     2.1 ปจัจยัดา้นรายได ้พบว่าผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการ
เลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร และด้านหลกัสตูรและการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่าง
กนั  แต่พบว่าผูป้กครองทีร่ายไดต่้างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูป้กครองทีม่รีายได้80,001 – 100,000 บาท 
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มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิารสงูกว่า ต ่ากว่า 40,000 บาท และ60,001 – 
80,000 บาท 
     2.2 ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา พบว่าผูป้กครองทีม่กีารศกึษาระดบั ปรญิญาตรแีละ
ต ่ากว่า และปรญิญาโทขึน้ไป มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยั ดา้นสถานที ่
ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และดา้นบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู เรือ่ง “การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั
ในเครอืจมิโบร ีเพลย ์แอนด ์มวิสคิ”  สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. ผลจากการศกึษาพบว่า ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลโดย
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยผูป้กครองมคีวามตอ้งการดา้นบรกิารมากเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคอืดา้นบุคลากร สถานที ่และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามล าดบั ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะผูป้กครองยอ่มตอ้งการสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บับุตรหลานตามทีป่จัจยัของผูป้กครองเองจะ
เอือ้อ านวยได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสุวรรณา วลยัอกัษรลขิติ (2547 : 93) พบว่าระดบั
ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนเปรมฤทยั จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และตามทีว่ชัราภรณ์ พยคัฆเ์มธ ี(2546 : 72) 
ศกึษาความตอ้งการของผูป้กครอง เกีย่วกบัลกัษณะทีพ่งึประสงคด์า้นการจดัการศกึษาปฐมวยั ใน
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่าระดบัความตอ้งการของผูป้กครองเกีย่วกบัลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคด์า้นการจดัการศกึษาปฐมวยัภาพรวม ผูป้กครองมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัมาม ีโชตมิา (2546 : 106) ทีศ่กึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลโชตมิา เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร พบว่าความตอ้งการของ
ผูป้กครองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ตาม
ทฤษฎขีองมาสโลว ์(Maslow) (มาม ีโชตมิา. 2546 : 106) ทีผู่ป้กครองตอ้งการใหโ้รงเรยีนจดั
การศกึษาใหแ้ก่บุตรหลานอยา่งมปีระสทิธภิาพใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะมากไดใ้นทุกๆ ดา้น เพื่อจะเตรยีม
บุตรหลานใหม้คีวามรูค้วามสามารถ โดยความตอ้งการของผูป้กครองกจ็ะเริม่จากสิง่ใกลต้วัและเมือ่
ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะตอ้งการในระดบัขัน้ทีส่งูกว่า  
 2. ผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็
ปฐมวยั ซึง่สามารถอภปิรายได ้ดงันี้ 
     2.1 ปจัจยัดา้นรายได ้พบว่าผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการ
เลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่าง
กนั  แต่พบว่าผูป้กครองทีร่ายไดต่้างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิาร
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูป้กครองทีม่รีายได้80,001 – 100,000 บาท 
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มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบรกิารสงูกว่า ต ่ากว่า 40,000 บาท และ60,001 – 
80,000 บาท สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
  2.1.1 ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้น
สถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ที ่1 2 และ3 ทีผู่ว้จิยัตัง้ไวว้่า ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืก
โรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะแมผู้ป้กครองตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆใหก้บัโรงเรยีน แต่ผูป้กครองทีม่รีายไดใ้น
แต่ละระดบักม็คีวามตอ้งการทีจ่ะใหบุ้ตรหลานไดร้บัสิง่ทีด่ทีีสุ่ดเท่ากบัหรอืมากกว่ามลูค่าของค่าใชจ้่าย
นัน้ๆ ทัง้นี้ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สุวรรณา วลยัอกัษรลขิติ (2547 : 96) ทีศ่กึษาเรื่องความพงึพอใจ
ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนเปรมฤทยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยาพบว่า
ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลไมแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ยงั
สอดคลอ้งกบั มาม ีโชตมิา (2546 : 105) ทีศ่กึษาความตอ้งการของผูป้กครองในการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนอนุบาลโชตมิา เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานครพบว่าผูป้กครองทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวาม
ตอ้งการในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนโชตมิารวมทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วชัราภรณ์ พยคัฆเ์มธ ี(2546 : 73) ทีศ่กึษาความตอ้งการของผูป้กครองเกีย่วกบัลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคด์า้นการจดัการศกึษาปฐมวยั ในอ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่งพบว่ารายไดข้อง
ผูป้กครองทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยัไมแ่ตกต่างกนั  
        2.1.2 ผูป้กครองทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล 
ดา้นบรกิารแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 ทีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้คอืผูป้กครองทีม่รีายได้
ต่างกนัมคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล ดา้นบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูป้
ครองยอ่มตอ้งการใหเ้ดก็ไดร้บัการเรยีนการสอนทีด่ทีีสุ่ด แต่หากมบีรกิารทีส่ามารถส่งเสรมิหรอื
สนบัสนุน และเอือ้อ านวยใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูไ้ดด้ยี ิง่ขึน้ ถงึแมม้กีารช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ผูป้กครองกย็นิดชี าระตามก าลงัทีส่ามารถจะใหไ้ด้ ทัง้นี้ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จฬุา
ภรณ์ ประจงพงศพ์นัธุ ์(2546 : 128) พบว่าผูป้กครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัจะมทีศันะ
เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนอนุบาลเอกชนของผูป้กครองดา้นการอ านวย
ความสะดวกและการบรกิารแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในดา้นการอ านวยความสะดวกและ
บรกิารต่างๆของโรงเรยีน ลว้นแต่เป็นการบรกิารทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการการเขา้รบับรกิาร 
นอกเหนอืจากค่าธรรมเนียมการเรยีนตามปกตทิัง้สิน้ ดงันัน้ผูป้กครองทีท่ าการตดัสนิใจเลอืก
โรงเรยีนใหแ้ก่นกัเรยีนอาจมคีวามพงึพอใจ หรอืรูว้่าตนมคีวามสามารถในการจา่ยค่าบรกิารพเิศษ
เหล่านี้แตกต่างกนั ทัง้นื้ขึน้อยูก่บัระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของตนเองเมือ่เทยีบกบัความพงึพอใจที่
ไดร้บัและค่าใชจ้่ายทีต่อ้งเสยีไป ดงัเช่นทฤษฎอุีปสงคก์ารศกึษา ตามทีบุ่ญพุ่ม เสนารกัษ์ (2531 : 
163) กล่าวว่า ถา้ไมค่ านึงถงึปจัจยัอื่น ปรมิาณการศกึษาทีป่ระชาชนตอ้งการซือ้หรอืเขา้รบับรกิารใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและสถานทีห่นึ่งๆยอ่มขึน้อยูก่บัรายไดข้องเขาโดยตรง คอืถา้มผีูป้กครองมี
รายไดเ้พิม่ขึน้กจ็ะสามารถส่งบุตรหลานเขา้รบับรกิารหรอืใชบ้รกิารต่างๆไดม้ากชึน้ 
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     2.2 ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา พบว่าผูป้กครองทีม่กีารศกึษาระดบั ปรญิญาตรแีละ
ต ่ากว่า และปรญิญาโทขึน้ไป มคีวามตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลใหเ้ดก็ปฐมวยั ด้านสถานที ่
ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และดา้นบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ 5, 6, 7, และ8 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะไมว่่าผูป้กครองจะมรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัใดก็
ตาม ต่างกต็อ้งการใหบุ้ตรหลานไดร้บัการศกึษาอยา่งดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถส่งเสรมิได ้ซึง่
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุวรรณา วลยัอกัษรลขิติ (2547 : 94) ทีศ่กึษาความพงึ
พอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนเปรมฤทยั จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา พบว่าผูป้กครองทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของโรงเรยีนเปรมฤทยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  นอกจากนี้ยงั
สอดคลอ้งกบั  นิภารตัน์ รื่นสุข (2546 : 77) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของผูป้กครองเกี่ยวกบัการ
จดัการเรยีนการสอนและการจดัสวสัดภิาพของนกัเรยีนในโรงเรยีนอนุบาลประทปี พบว่าผูป้กครองที่
มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและสวสัดภิาพของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนอนุบาลไมแ่ตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 จากผลการวจิยั สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี้  
  1. จากผลการวจิยั พบว่า ความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยความต้องการดา้นการบรกิารสูงทีสุ่ด รองลงมาคอื 
ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่และดา้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตามล าดบั ดงันัน้โรงเรยีนอนุบาล
ควรใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานทุกดา้นของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
เพื่อสนองความตอ้งการของผูป้กครอง 
   2. จากผลการวจิยัพบว่า ผูป้กครองมคีวามตอ้งการในระดบัมากและมากทีสุ่ดทุก
ประเดน็ ยกเวน้ดา้นหลกัสตูรการเรยีนการสอนประเดน็ ”มเีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน” ทีผู่ป้กครองมี
ความตอ้งการในระดบัปานกลาง ดงันัน้โรงเรยีนควรจดัใหม้กีจิกรรมพเิศษหลงัเลกิเรยีนแทนการ
เรยีนพเิศษ ในกรณีทีผู่ป้กครองไมส่ะดวกทีจ่ะมารบัเดก็ในเวลาหลงัเลกิเรยีนทนัท ี  เช่น ร าไทย, 
ดนตร ีหรอื ว่ายน ้า เป็นต้น เพื่อเดก็ๆทีจ่ าเป็นตอ้งรอผูป้กครองจะไดไ้ม่รูส้กึเครง่เครยีดกบัการรอ
คอย และไมก่ดดนักบัการเรยีนมากเกนิไป  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบั การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ในระดบัเขต
การศกึษา 
  2. ควรเพิม่ปจัจยัของผูป้กครองในดา้นอื่นๆในการศกึษาความตอ้งการในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล
ของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั เช่น ดา้นอาชพี เป็นตน้ 



 74 

  3. เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มฐีานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งสงู จงึควรมกีารเลอืก
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย ในการวจิยัครัง้ต่อไป 
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 แบบสอบถาม 
เร่ือง การเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าปรญิญานิพนธ ์ระดบัมหาบณัฑติ 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ศกึษา
เรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั” โดยมี
จดุมุง่หมาย ดงันี้ 
 1. เพื่อศกึษาทศันะของผูป้กครองในการเลอืกโรงเรยีนอนุบาล 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกโรงเรยีนอนุบาลของผูป้กครองใหเ้ดก็
ปฐมวยั 
 
 ขอความรว่มมอืผูป้กครองตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิตาม
ความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด ค าตอบและขอ้เสนอแนะของท่านจะถอืเป็นความลบัและจะไมม่ี
ผลใดๆต่อตวัท่านและเดก็ 
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ตอนท่ี 1 ปจัจยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย / ลงในช่อง (   ) หน้าขอ้ความตามความเป็นจรงิ 
 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูต้อบแบบสอบถามกบัเดก็ 
    (   ) พ่อ   (   ) แม ่  (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................... 
 
2. รายไดต่้อเดอืนของผูป้กครอง   
    (   ) ต ่ากว่า 40,000 บาท   (   ) 40,001 – 60,000 บาท 
    (   ) 60,001 – 80,000 บาท  (   ) 80,001 – 100,000 บาท 
    (   ) 100,001 บาท ขึน้ไป 
 
3. ระดบัการศกึษาสงูสุด   
    (   ) ระดบัปรญิญาตร ี
    (   ) ระดบัปรญิญาโท ขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2 การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นสถานที่ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย / ในช่องทีท่่านเหน็ดว้ยที่สุดเพยีงช่องเดยีวในแต่ละขอ้  
 
   5  หมายความว่า  มคีวามตอ้งการ        มากทีสุ่ด 
  4  หมายความว่า  มคีวามตอ้งการ        มาก 
  3  หมายความว่า  มคีวามตอ้งการ        ปานกลาง 
  2  หมายความว่า  มคีวามตอ้งการ        น้อย 
  1  หมายความว่า  มคีวามตอ้งการ        น้อยทีสุ่ด 
  

ด้านสถานท่ี ระดบัความต้องการต่อการเลือก 
โรงเรียนอนุบาล 

 5 4 3 2 1 
 2.1  การเดนิทางสะดวก      
 2.2  มกีารจดับรกิารดา้นการจราจรภายในโรงเรยีน          
 2.3  ภายในโรงเรยีนมสีิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาต ิ  
       เช่น มกีรงสตัว ืหรอื อ่างเลีย้งปลา  

     

 2.4  มเีครือ่งเล่นและพืน้สนามเดก็เล่นถูกตอ้งตาม 
       มาตรฐานทีก่ระทรวงก าหนดไว ้

     

 2.5  ภายในหอ้งเรยีนมกีารจดัมุมประสบการณ์ เช่น  
       มมุบลอ็ค มมุหนงัสอื มมุศลิปะ เป็นตน้ 

     

 2.6  ภายในอาคาร และหอ้งเรยีนมแีสงสว่าง 
       เพยีงพอ 

     

 2.7  ภายในอาคาร อากาศถ่ายเทสะดวก      
 2.8  มเีครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน      
 2.9  โรงอาหารสะอาดถูกหลกัอนามยั          
2.10 หอ้งน ้าสะอาดถูกสุขลกัษณะ      
2.11 ภายในหอ้งน ้ามสีุขภณัฑท์ีเ่ดก็สามารถใชด้ว้ย 
       ตนเองได ้

     

2.12 มกีารจดัเกบ็ขยะในสถานที่ๆ เหมาะสม ถูกตอ้ง 
       ตามสุขลกัษณะ 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดา้นสถานที่
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นบุคลากร 
 

ด้านบคุลากร ระดบัความต้องการต่อการเลือก 
โรงเรียนอนุบาล 

 5 4 3 2 1 
 3.1  จ านวนครแูละครผููช้่วยต่อจ านวน 
       นกัเรยีนเหมาะสม สามารถดแูลเดก็ไดท้ัว่ถงึ 

      

 3.2  ครแูละครผููช้่วยมคีวามเอาใจใส่เดก็      
 3.3  ครมูปีระสบการณ์การสอนสงู      
 3.4  ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ ยิม้แยม้แจ่มใส  
       วาจาสุภาพ 

     

 3.5  ครมูปีฎสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้กครอง      
 3.6  ครสูามารถใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง เพื่อให้      
       สามารถพฒันาเดก็ไปในทศิทางเดยีวกนั 

     

 3.7  ครมูบีุคลกิภาพทีด่ ีเช่น การเดนิ การยนื      
       และการแต่งกายทีเ่หมาะสม 

     

 3.8  มคีรชูาวต่างชาตทิีเ่ป็นเจา้ของภาษา      
 3.9  มคีรชูาวต่างชาตทิีไ่มใ่ช่เจา้ของภาษาแต่ 
       สามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

3.10 โรงเรยีนส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากร 
       ทางดา้นวชิาการ และการพฒันาสื่อการเรยีน 
       การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดา้นบุคลากร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
 

ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน ระดบัความต้องการต่อการเลือก 
โรงเรียนอนุบาล 

 5 4 3 2 1 
 4.1  โรงเรยีนใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษ      
 4.2  โรงเรยีนใชห้ลกัสตูร 2 ภาษา      
 4.3  โรงเรยีนใชห้ลกัสตูรภาษาไทย      
 4.4  เน้นการเรยีนรูผ้่านการท ากจิกรรมทีเ่หมาะสม 
       กบัพฒันาการตามวยั 

     

 4.5  เน้นการเรยีนรูแ้บบอ่านเขยีน      
 4.6  หลกัสตูรการเรยีนการสอนค านึงถงึความสนใจ  
       และความสามารถของเดก็ 

     

 4.7  ผูป้กครองมสี่วนรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้
       ของเดก็ 

     

 4.8  การเรยีนการสอนเน้นทีก่ระบวนการมากกว่า 
       ผลของงาน เช่น งานศลิปะมคีุณค่าเพราะเดก็ 
       ไดค้ดิและลงมอืท าเอง ไมใ่ช่เพราะผลงาน 

     

 4.9  ตารางเรยีนควรจดัใหม้ชี่วงเวลาการเล่นดว้ย      
4.10 มกีารเปลีย่น และปรบัปรงุสื่อการเรยีนการ 
       สอนทุกปีการศกึษา 

     

4.11 มเีรยีนพเิศษหลงัเลกิเรยีน      
4.12                                    
                     

     

4.13                                      
                      

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดา้นหลกัสตูร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 5 การเลอืกโรงเรยีนอนุบาลดา้นการบรกิาร 
 

ด้านการบริการ ระดบัความต้องการต่อการเลือก 
โรงเรียนอนุบาล 

 5 4 3 2 1 
5.1   อาหารกลางวนัและอาหารว่างมปีรมิาณและ   
       คุณภาพตามหลกัโภชนาการ 

     

5.2   มกีารตดิแจง้รายการอาหารในแต่ละวนัให้ 
       ผูป้กครองทราบ 

     

5.3   อาหารจะตอ้งถูกจดัเตรยีมในสถานทีแ่ละ  
       อุปกรณ์ทีส่ะอาด 

     

5.4   มพีนกังานดแูลความสะอาดของหอ้งน ้าตาม 
       ตารางทีก่ าหนด 

     

5.5   มกีารฝึกซอ้มหนีไฟใหก้บัเดก็ๆ      
5.6   มบีตัรประจ าตวัผูป้กครองและสมดุลงชื่อเมือ่มา 
       รบั-ส่ง 

     

5.7   มกีารท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ดก็ๆใช้ 
       อยา่งสม ่าเสมอ 

     

5.8   โรงเรยีนมบีุคลกรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ 
       ปฐมพยาบาลฉุกเฉินประจ าอยูต่ลอดเวลา และ 
       มอุีปกรณ์การปฐมพยาบาลครบถว้น 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดา้นหลกัสตูร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
ขอบคณุส าหรบัความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
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